Sandro
Fullblodshingsten Sacramento Song xx e. Sicambre xx u. Easter Gala xx e. Sayajirao xx användes inom
Holsteiner Verband från 1973-79. På fädernet går han tillbaka till legenden St. Simon xx, och genom
morfadern Sayajirao xx, har han det i tysk avel alltid så eftertraktade Dark Ronald xx blodet. Sayajirao xx
var helbror till Dante xx, båda e. Nearco u. Rosy Legend xx e. Dark Legend xx e. Dark Ronald xx. Dante
xx, i sin tur är far till i Sverige välkände Carnoustie xx. Bortsett från Sandro lämnade Sacramento Song xx
endast ett fåtal hingstar i Holstein, som Sinclair, exporterad till CH, som där lämnat den mycket gode
Salieri CH, internationell GP häst, som högst 4:e på WBFSH rankingen. Vidare Sympatico också e.
Sacramento Song xx, tävlades på hög nivå, användes ett år i Holstein utan att lämna några större spår. Vi
hittar också Sacramento Song xx som mormorsfar till ELIT-hingsten Cardento 933. På mödernet hos
Sandro finns Wahnfried e. Waldenser xx, en fullblodshingst som igen för flera strömmar från Dark Ronald
xx. Från mormodern bakåt är det riktigt gammalt blod från Hannover. Sandro blev ej godkänd i Holstein
då han visades som två och ett halvt åring, och köptes därefter till Danmark där han godkändes, men blev
lite använd. Efter att ha sålts till Paul Schockemöhle, tävlades Sandro i svår hoppning av Franke Sloothaak
och hoppade in 55,000DM. Hos Schockemöhle tog hans avelskarriär fart på allvar, och han godkändes
senare i Holstein på sina tävlingsmeriter.
I Sverige verksamma hingstar:
Sir Caletto 1012 e. Sandro har en årgång f.02 på 47 avkommor listade inom SWB, men har inte fått index.
Sandakan 1078, Smashing Hit 1089 och Santana 1111 alla tre efter Sandro Hit 95130, har stått i
Sverige. Sandakan längst i 5 säsonger innan han kastrerades p.g.a. extrem hingstighet, som gjorde det svårt
att hantera honom. Han har 299 avkommor listade inom SWB, och hans två första mycket stora årgångar
har gett honom goda BLUP indexet 130 (D). Smashing Hit har två årgångar f.06-07, totalt 36 avkommor
listade inom SWB, för få för index. Santana har två årgångar f.07-08, totalt 60 avkommor listade inom
SWB, men ännu inga index.
Shooting Star 1194 och Sohn der Sonne 1223 e. Sir Donnerhall 95209 e. Sandro Hit är två nya hingstar
inom SWB. Shooting Star godkändes som 3-åring 2010, gjorde ett gott bruksprov i Tyskland.och fick sitt
AB 2011, liksom Sohn der Sonne f.07. De hingstar som kommer från Sandro Hit lanseras som
gångartsförärvare, fast jag tycker de borde kunna hoppa också.
Sir Donnerhall II 1234 yngre helbror till Sir Donnerhall 95209, blev nyligen Gdk för SWB avel efter
inköp från PS. En hingst med gåtfullt förflutet, där något har gjort att han inte kunde godkännas i Hannover
eller Westfalen, trots att han gjort ett mycket bra Hingstprov och var tillgänglig i avel i Celles regi. Hoppas
detta blir förklarat så småningom.
San Brasil 1126 e. Sao Paulo e. Sandro har två små årgångar med totalt 21 avkommor listade inom SWB,
varav 17 svenskfödda. Sandro Gold 1220 e. Sandro Boy 95303 e. Sandro godkändes 2011 som 3-åring, för
de två sista är det hoppgener som gäller.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Sandro Hit 95130 e. Sandro Song, 98 avkommor listade inom SWB, knappt 20 svenskfödda, men har
ändå BLUP index eftersom det importerats så mycket unghästar efter honom. Han har höga index för Typ,
Trav och Galopp och Dressyr (140). En mängd söner förutom de nämnda ovan, finns eller har funnits på
spermaimport. Är Sandro Hit den mest ”hypade” av hingstar? Utan tvekan en verklig ”Cash Cow” för PS.
Han producerar mörka unghästskönheter med fantastisk typ, uppförsbacke och rörelser (undantag skritt) på
löpande band. Hur framgångsrika som helst vid Unghäst VM, Bundeschampionat och även svenska
Breeders. Vad händer när de trampar ur unghästskorna? Inte så mycket än så länge, han har några
avkommor som tävlas på GP nivå, men ingen som riktigt har levt upp till det de lovat som yngre.
Sonen Sandreo 95198 har varit tillgänglig sedan 2005 och har 51 avkommor listade inom SWB, ännu inga
index. Sir Donnerhall 95209 anses som kanske den mest lovande sonen, han har 30 avkommor listade
inom SWB, ca hälften svenskfödda. Stedinger 95154 har också ett 10 tal svenskfödd avkommor. Sonen
Zamboucca 1181 var i avel 09 men har bara 5 avkommor SWB registrerade. Både Stedinger och
Zamboucca är väldigt stora, grova hingstar.
Sandro Boy 95303 fantastisk egen hoppkarriär med seger i World Cup 2006, och massor av andra
framgångar. Tillgänglig sedan 08, 4 avkommor SWB registrerade avkommor.
Totalt har hittills 24 hingstar från Sandros linje verkat inom SWB, 12 stationerade i Sverige och 12 genom
spermaimport. Inga svenskfödda söner hittills. Nytt och piggt är regeln här, särskilt på gångartssidan,
framgångar på unghästtävlingar verkar vara viktigare än tävlingsresultat. Hingstar från framförallt Sandro
Hit har ”exploderat” på marknaden de sista 10 åren. Hoppanlagen från Sandro Boy, Silvio I och Sao Paulo
borde ju vara minst lika intressanta!

