Rubinstein I
Tävlad i högsta klassen av flera tyska ryttare, stor något tung hingst. Har ett mycket framstående möderne,
som producerat många internationella Grand Prix hästar av högsta klass (ex. Rembrandt, Ahlerich, Amon).
Rubinstein är väl representerad inom alla tyska förbund som avlar dressyrhästar, även inom KWPN och
DWB är linjen väl använd.
I Sverige verksamma hingstar:
Rubinrot 1033 Pr. A. 269 SWB listade avkommor. Högt placerad på Unghäst VM. Högt bedömda föl och
unghästar vid 3 årstest, kvalitetstävlan, Breeders och championat. Äldsta årgång född 2003 och börjar visa
sig i Msv. klasser. En son Charon 1132 tillbaka i avel 2011 efter unghästframgångar i Tyskland.
Rubignon 961 ue. Donnerhall. 199 SWB listade avkommor. En son Channon 1022, ej mycket använd, har
46 SWB listade avkommor. Har visat lovande resultat med sin första årgång på 3-årstestet 2009.
Heslegårds Rubin 1143, liksom Rubinrot med Inschallah x på mödernet, endast 3 årgångar inom SWB,
med 38 SWB listade avkommor. Han hade högt bedömda föl 2009, samtliga klass I. Har tidigare
producerat goda unghästar inom DWB.
Silvano 1047 holländskfödd, verkade några säsonger men har inte satt så stora spår före export 07. 168
SWB listade avkommor. Främsta avkomma Deja ue. Don Schufro som deltog i Unghäst VM 2010.
Richfield 1061 e. Riccione 95127 e. Regazzoni 95055 har verkat i Flyinges regi 04-09 sedan exporterad till
Syrien, 252 SWB listade avkommor. Han har stabila goda resultat både med sina fölårgångar och testade
unghästar, kanske en något underskattad hingst.
Rosevelt 1110 e. Rotspon 95097, han har 133 SWB listade avkommor, med sin första 3 årsårgång 2010
uppnådde han goda BLUP index på 132 (D).
Zuidenwind 1187 e. OO Seven e. Rubinstein I, ur ett attraktivt KWPN möderne, har varit poppis hingst
och betäckt nästan 300 ston under sin två första säsonger. Har tidigare föl inom KWPN som fått hyfsade
omdömen. Han har ett relativt högt KWPN index 2010 på 157. I min smak är hingsten väl grov, men
kanske kan det lite mildare (lojare) Rubinstein temperamentet kombinerat med Jazz här fungera.
JJ RayBan 1173 e. Rascalino e. Rotspon 95097, som godkändes som 3 åring 2009, och blev
Bruksprovssegrare 2010, en hingst av modern ädel typ med utmärkte Londonderry som morfar. Har
mottagits väl och betäckt nästan 100 ston under sina två första säsonger. I mitt tycke den intressantaste
hingsten som finns tillgänglig inom SWB ur denna linje.
Interim tillstånd (Spermaimport hingstar)
Regazzoni 95055, Rohdiamant 95065, Rotspon 95097 är de av sönerna på spermaimport som verkat
längst inom SWB och varit de populäraste. Regazzoni via sonsonen Richfield, se ovan.
Rohdiamant främst genom sonsönerna Rolex TP 1166, BH Rush Hour 95224 och Skovens Rafael 95298
som samtliga är nya i avel. Den senare efter BH Romanov DVH 818, mycket framgångsrik inom DWB
men pga röntgenfynd ej möjlig att godkänna med svenska bestämmelser.
Rotspon har haft populäre sonen Rosevelt 1110 i avel. Han har även sonsonen JJ RayBan 1173 e.
Rascalino, se ovan.
Totalt har hittills 28 hingstar från Rubinsteins linje verkat inom SWB, 13 stationerade i Sverige och 15
genom spermaimport.
2 svenskfödda söner har godkänts, varav Channon har en lovande start i aveln, men hittills få avkommor.
Även BH Romancier 1067 bör nämnas, mycket nära besläktad med Rubinstein, e. Rosenkavaljer och ur
samma möderne, främst aktuell inom SWB som morfar till BH Don Romantic 95119.
Bortsett från Rubignon, Rubinrot, Silvano och Richfield, är hingstarna från denna linje så nya inom SWB
aveln, att det är för tidigt att göra en bedömning. Några hingstar har haft fertilitetsproblem, som man lärt
sig hantera. Hingstarna från denna linje verkar vara lättfödda, samt ibland ha, och förärva något lång rygg.
Avkommorna verkar vänliga och lätthanterade. Rubinstein – Donnerhall är en beprövad ”cross”.

