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Du får en komplett A1-försäkring i tolv månader  
men betalar endast för elva månader*.
     Kontakta Agrias ombud på plats för mer  
information.

* Gäller om du tecknar försäkring på plats under auktionen.

Försäkra ditt föl hos  
Agria Djurförsäkring

Agria Djurförsäkring är länsförsäkrings-
gruppens specialistbolag för djur- och 
grödaförsäkring.
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Det känns roligt att kunna presentera en högklassig samling SWB-föl 
på årets Elitfölauktion. Det är femte gången som ASVH arrangerar 
en fölauktion och andra gången som fölen valts ut genom en särskild  
selektering. Det känns som vi nu hittat rätt upplägg att bygga vidare på. 
En selektering ger bra möjligheter till en professionell fotografering och 
filmning som har stor betydelse för att skapa intresse från köpare. Det ger 
också en frihet att göra ett intressant urval av föl. Vi är medvetna om att 
Sverige är ett avlångt land och det är en av utmaningarna i den fortsatta 
utvecklingen av auktioner som ett stöd till våra svenska uppfödare. 

Vi är också glada för det stora intresset från uppfödare att delta i årets 
sju selekteringar. Överlag har både sto och föl visats i ett mycket fint 
skick och det har varit en positiv stämning. ASVH vill rikta ett stort tack 
till Johan Ifverson, Andreas Jönsson och fotografen Göran K Josefsson 
som lagt ner ett stort arbete med att välja och 
presentera de 26 föl som är med i katalogen.

Vår förhoppning och målsättning är att alla 
föl ska hitta en ny ägare vid årets auktion. 
Det ska bli väldigt spännande att följa. Slut-
ligen vill ASVH också rikta ett tack till den 
grupp som arbetat med planeringen av årets 
auktion. Dessa personer finns presenterade 
på annan plats i katalogen. 

Jan Brink
Ledamot,  ASVH:s styrelse

Välkommen  
till ASVHs Elitfölauktion 2012

Foto: Lotta GyLLensten

Foto: Lotta GyLLensten
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Program
12.00 – 13.15
Förvisning av fölen på Melonbanan om vädret tillåter. 
Fölen presenteras av Karl-Henrik Heimdahl.

Stallet är öppet för att titta mer på fölen och träffa ägarna. 

VIP avdelningen är öppen.

13.30 – 14.30
Intervjuer och underhållning bl a med Johan Ifverson och 
Andreas Jönsson. Hur gick årets selekteringar?  
Resultatet förra året.

Uppvisning av talangfulla SWB hästar.

15.00
Auktionen börjar

Efter avslutad auktion träffas säljare och nya fölägare nere 
i manegen.

Foto: Lotta GyLLensten
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It is with great pleasure the Swedish Warmblood Association, ASVH, pre-
sents this year’s collection of SWB-foals participating in the Elite Foal 
Auction. It is the fifth time that ASVH is arranging a foal auction and the 
second time that the foals have been chosen through a selection process. 
We feel that this is the right method for the future. The selection process 
gives good opportunities for a professional way of photographing and film-
ing the foals which is a crucial factor in drawing interest from buyers. It 
also allows a freedom to put together a selection that makes and gives the 
auction a good variety. We are aware of that Sweden is a country with great 
geographical distances and that is one of the challenges to work with in 
the future development of auctions as a support for the Swedish breeders.

We are also very happy for the great interest shown by the breeders to par-
ticipate in this year´s seven selections of foals. Most of the foals and mares 
have been presented in a superb condition and there has been an overall 
positive vibe. ASVH would especially like to thank Johan Ifverson, Andreas 
Jönsson and photographer Göran K Josefsson for doing an excellent job in 
choosing and presenting the 26 foals in the catalogue.

Our goal is of course that all the auction foals will 
find a new owner and it will be very exciting to 
follow the result. Finally ASVH also would like to 
give a big thank you to the group who has been 
working with the planning of the Elite Foal Auc-
tion of 2012. These people are presented elsewhere 
in this catalogue.

Jan Brink
Member of The Board of ASVH

Welcome  
 to the SWB Elite Foal Auction of 2012

Foto: Lotta GyLLensten

Foto: Lotta GyLLensten
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Program
Foto: Lotta GyLLensten:

12.00 – 13.15
Presentation of the auction foals by Karl-Henrik  
Heimdahl, outdoors if the weather allows.

The stables are open for meetings with foals and owners.

The VIP-section is open.

13.30 – 14.30
Interviews with among others Johan Ifverson and  
Andreas Jönsson, the foal selection tour this year. 

Display of talented SWB horses.

15.00
The Auction starts.

After the auction sellers and new owners meet in the arena.
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Agnes PerssonIngmar RunessonPer Runesson

Anna CederströmAndreas JönssonJohan Ifverson

Karl-Henrik  
Heimdahl

Nils-Gunnar  
Hansson

Jan Brink

Auktionsgruppen 

Auktionsutropare
Jonas Engman
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Follow the SWB Elite 
Foal Auction on Live-TV

September 15th 2012, 15 pm.
www.asvh.se

Your phone bids will be received by  
Johan Ifverson +46 (0)73-5 45 94 50,  

Andreas Jönsson +46 (0)70 - 782 21 42 
 

Följ auktionen via 
Web-TV live

www.asvh.se

Telefonbud tas emot av  
Johan Ifverson +46 (0)73-5 45 94 50,  

Andreas Jönsson +46 (0)70 - 782 21 42  

Foto: Lotta GyLLensten
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På Elitfölauktionen 2011 haglade buden över katalog nummer 9.  
Ett odöpt hingstföl e Tuschinski u Abigail G e Sir Donnerhall, 
uppfödd av Åsa Elner Warnegård. Priset blev till slut hela 
150 000 kr och de nya lyckliga ägarna var Team Grocer, som be-
står av familjen Tundi och Bengt Andersson.   

Ett år efter auktionen besökte jag ägarna till hingstfölet som nu-
mera heter Tiger G, för att höra vad de tyckte om att köpa föl på 
auktionen och om deras framtidsplaner.

Hur kom ni i kontakt med auktionen?
Jan Brink tipsade att det fanns många fina föl som var uttagna till auk-
tionen. Vi läste på om fölen, stammen och deras möderne i katalogen. 
Vi tittade också på filmerna som fanns på internet, flera gånger om.

Varför Tiger G?
Vi hade redan bestämt oss innan auktionsdagen att det var Tiger G som 
gällde. I filmen såg vi hans fantastiska gångarter och det såg ut som att 
han hade en extra växel, som ingen av de andra fölen tycktes ha. 

Vi kände också uppfödaren av mormodern, därför visste vi att stostam-
men hade ett bra, stabilt temperament. 

Hur är det att köpa på auktion?
Vi har tidigare köpt unghästar på auktion i Tyskland och tycker det är 
ett mycket bra sätt att köpa häst på. Det är mycket enklare när hästarna 
får rätt förutsättningar när det kommer till visning. Det är svårt att 
köpa unghästar och föl men det blir lättare när man kan jämföra många 
bra på samma ställe. 

Fölen har genomgått en urvalsprocess som Andreas Jönsson och Johan 
Ifverson varit ansvariga för, vilket känns tryggt.

Det är inte enkelt att hitta fina tävlingshästar och det gäller att vara med 
i tidig ålder för att verkligen kunna hitta guldkornen. Vi ser det som en 
stor fördel att kunna forma sin tävlingshäst redan som föl.

Buden haglade 
över Tigern
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Hur ser era framtidsplaner ut?
Tiger G går nu på bete tillsammans med andra unghingstar. Målet är 
att han ska bli tävlingshäst i dressyr, antingen tillsammans med Tundi 
eller dottern Sofie. Tundi tycker att årgångsklasserna är bra delmål för 
att stämma av utbildningen. De hade egentligen inga planer på att ha 
en hingst men de väntar lite med att kastrera eftersom Tiger G ser ut at 
ha goda förutsättningar.

Familjen Andersson har tidigare fött upp hästar i liten skala, bla Casa-
nova Grocer som Tundi själv utbildat och tävlat med placeringar i Svår 
dressyr. Dock har de bestämt sig för att helhjärtat satsa på sporten och 
överlåter avelsverksamhet till andra.

ASVH önskar Team Grocer lycka till!
Agnes Persson

Foto: aGnes persson 
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I samarbete med Restaurang Kungsgården erbjuder ASVH  
VIP-platser nere i manegen nedanför podiet. Njut av god mat och 

dryck och en unik möjlighet att se auktionsfölen på nära håll.

VIP-Meny

Italiensk buffé

2 glas vin eller öl

Dessert

Kaffe

450 kr/person 
Med alkoholfritt alternativ 350 kr/person 

I priset ingår även auktionskatalog

Borden är runda och har plats för 6 personer 

Bokning och förfrågningar skickas till  
restaurangen@flyinge.se 

Välkommen som VIP-gäst!

Vill du följa 
auktionen från 
första parkett?

Foto: Lotta GyLLensten
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Vill du följa 
auktionen från 
första parkett?

Högsta budet!
ASVHs Elitfölauktion den 15 september 2012

Till köparen av auktionens dyraste föl skänker  
LUC of Sweden i samarbete med Equisterians  
against cancer ett smycke och Bucas ett täcke.

LUCof sweden
Equisterians
against cancer
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Startlista
Auktionen startar 15.00 i Stora ridhuset

1. Amplitud SD Hingst
e. Ampére
u. Daphne (SWB) 
 - De Niro

2. Canra Sto
e. Canterbury
u. Mira
 - Quattro B (SF)

3. Zabatier DS Hingst
e. Blue Hors Zack
u. Belair DS
 - Beltoni

4. Axella ASA Sto
e. Floricello
u. Aylence T (23) (SWB)
 - Orame

5. Hjalmar Hingst
e. Balou Du Rouet
u. Savannah
 - Animo

6. ECS Rosanna Sto
e. San Amour
u. First Significant E (23) 
 - First Wish

7. Diamond Dreams ELiTH Sto
e. Diamant de Revel
u. Carisma
 - Cardento

8. Zargasso Hingst
e. Zuidenwind
u. Gianna
 - Grundsee

9. Karamea Sto
e. Fürst Romancier
u. Wow
 - Fuchsberger

10. Vigo Vivaldi Hingst
e. Vivaldi K
u. Burberry
 - Eurocommerce Berlin

11. Icing for U Sto
e. Ampere
u. Evita for U (SWB)
 - Bocelli (SWB)

12. X-Cover Hingst
e. Irco Mena
u. Cessna (46) (SWB)
 - Concorde

13. Kopparkulla Oliver Hingst
e. Bellagio 
u. Lavina (23) (SWB)
 - Blue Hors Hotline
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Förvisning av fölen kl. 12.00-13.15 
På Melonbanan om vädret tillåter 

annars i Stora Ridhuset .

14. China con Kannan F Sto
e. Kannan
u. Diamant v/t Dauwhof
 - Chin Chin

15. Dallas Dhu VH Hingst
e. Dalwhinnie (SWB)
u. First May VH (31) (SWB)
 - First Wish

16. Crolewska de Vil Sto
e. Corlensky G
u. Cruella de Vil 
 - Cortus

17. Lord Dalmore Hingst
e. Ampere
u. Four Roses
 - Bourbon

18. Flous Sto
e. Floricello
u. Ridiculous (SWB)
 - Blue Hors Romancier

19. Stay Cool Hingst
e. Stalypso
u. Caracole
 - Cardento

20. Miss Dancer Sto
e. Flash Dancer
u. Miss Lopo
 - Warsteiner

21. Zip Zap PWR Sto
e. Zapatero VDL
u. Niclaire
 - Quantum

22. Valentin Hingst
e. Dalwhinnie (SWB)
u. Bella Regazza
 - Regazzoni

23. Sugar Babe Sto
e. Cohiba
u. Spotlight
 - Lovis Corinth

24. Electra Sto
e. Ampere
u. Cruella de Wille
 - Donnerfly

25. Vivalution K Sto
e. Vivaldi K
u. Revolution
 - Voltaire

26. K-Sir Metallic Hingst
e. Shooting Star
u. K-Diamond (SWB)
 - Metall

15



Stay-Dry

Click’n Go

Reliability
Durability

Protection

Combi Neck

SMARTEX TURNOUT

WICKING
STAY DRY

TECHNOLOGY

WATERPROOF
BREATHABLE

Bucas Smartex erbjuder en oslagbar 
kombination av funktion, komfort och 
hållbarhet i alla väder

Smartex Turnout

Bucas Ltd, Cork, Ireland. 
www.bucas.com

Smartex Combi Neck

Stay-Dry

Click’n Go

Reliability
Durability

Protection

Combi Neck

SMARTEX TURNOUT

WICKING
STAY DRY

TECHNOLOGY

WATERPROOF
BREATHABLE

Bucas Smartex erbjuder en oslagbar 
kombination av funktion, komfort och 
hållbarhet i alla väder

Smartex Turnout

Bucas Ltd, Cork, Ireland. 
www.bucas.com

Smartex Combi Neck



ampere 1225

rousseau 95328
Ferro 95104

Zsuzsa

Larivola
Flemmingh 95106

Farivola

daphe (55) (sWB) 27482 
(elit)

de niro 95060
donnerhall 95034

alicante

amina (55) (sWB) 22808 (elit)
amiral 764

sabina (55) (sWB) 18437 (elit)

Modern Daphne är Elit-premierad och är femte generationen Elitston 
i rakt nedstigande led. Daphne har fått åtta avkommor, de visade har 
samtliga tilldelats diplom. Flera av dem har deltagit i årgångschampio-
nat, deltagit i Scandinavian Open och placeringar i Msv B dressyr samt 
dyraste fölet som såldes vid ASVHs fölauktionen 2010. 

Mormoder Amina tilldelades 2009 Fam. Tatis Anderssons pris som fram- 
stående avelssto. Amina är bl a moder till Bruksprovsvinnaren Damino 
SD 1157 och Rikssto vinnaren Soraya SD. Flera avkommor har till-
delats diplom och dubbeldiplom och deltagit i årgångschampionaten. 

Stall Damino HB

Tel 0411-417 04

E-post annette.carlsson@skurup.se

Gussnavavägen 123-40

271 91 ystad

Hemsida www.stalldamino.se

HinGst

Född: 2012-04-18 

MoMspLiktiG1. Amplitud SD (SWB)
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Vi har byggt nytt och har därför  
ett par platser kvar att fylla upp.

Vi tar emot avelsston, avvanda föl  
och unghästar.

Prislista, se vår hemsida, 
under fliken semin.

www.myrsjogard.se
Anita Rostner 
0704-76 98 73



Canterbury 1226

Cardenio
Coriano 95175

eileen Viii

Beatrix
Brandenburger

kaiserfee

Mira 28388 (elit)

Quattro B (sF) 95236
Qredo de paulstra (sF)

une americaine (sF)

Blue Fire
Grandero 

Blue Lady

Modern Mira är Elit-premierad. Tre av hennes avkommor har gått 
3-årstest, detta har resulterat i fem diplom. Av hennes yngre avkom-
mor blev Creta, e. Crelido, Mälardalens högst bedömda föl 2010 och 
Viktory, e. Vivaldi K, blev Elitfölauktionens högst betalda hoppföl 2011.

sto

Född: 2012-05-13

MoMspLiktiG

Anita Rostner

Tel 070-562 25 56

E-post rostner@telia.com

Myrsjö  Gård

749 72 Fjärdhundra

Hemsida www.myrsjogard.se

2. Canra (SWB)



Vill Ni vara säkra på 
att ligga i marknadens 

framkant och ha en 
trygg och engagerad 

partner vid Er 
fastighetsaffär?

Välkomna att kontakta 
Skånegårdar!

Huvudkontor: Lund 046-19 04 40
Regionkontor: Jönköping 036-30 76 80

www.skanegardar.se



Blue Hors Zack 95316

rousseau 95328
Ferro 95104

Zsuzsa

orona
Jazz 95133

karona

Belair ds 04084320

Beltoni
Belissimo M 95222

real Gold

die diva
dacaprio 95205

Feldamme

Modern Belair DS är ett diplomsto från stolinjen “Feldgold”. Från 
samma stolinje kommer bland annat Hubertus Schmidts Weltissimo 
samt ett antal godkända hingstar och tävlingshästar i Tyskland. Belair 
har BLUP 125 i dressyr.

Belair DS’s syster Florenstern DS fick diplom och 51 p på sitt 3-årstest 
och gick fyraårskvalet i dressyr med 85 %. Mormors bror e Brentano II 
är godkänd i Tyskland.

HinGst

Född: 2012-05-06

MoMspLiktiG

Nina Sixtensson

Tel 0221-811 21, 0707-18 11 21

E-post nina.sixtensson@svenskafoder.se

dömsta 2

731 95 köping

Hemsida www.domsta.se

3. Zabatier DS (SWB)

Vill Ni vara säkra på 
att ligga i marknadens 

framkant och ha en 
trygg och engagerad 

partner vid Er 
fastighetsaffär?

Välkomna att kontakta 
Skånegårdar!

Huvudkontor: Lund 046-19 04 40
Regionkontor: Jönköping 036-30 76 80

www.skanegardar.se



Floricello blev reservsergrae vid Oldenburger hengsttage år 2010. Bästa dressyr-
hingst totalt i Sverige 2011 samt 2012. Kvalificerad till Tyska Bundes Champion-
atet 2011, placerad som nummer 2 vid Svenska årgångs Championatet samma år. 
Succeén har bara fortsatt. 

Första fölårgången har visats fram 2012, med häpnadsväckande resultat. Avkom-
morna ligger i top vid landets fölmönstringar, bla att nämna segrarna Diorissima 

Vena (52p) ASVH väst, Oban VH (51p) Flyinge, Flous (51p) Wermlands HF 
samt Florican af Ekeby (50p) Svärdsjö. Floricello som fadershingst har lovordats 
landet runt då han har visat prov på en extremt stark och bra nedärvning.

W

Floricello 1219

Oban VH (51p) Diorissima Vena (52p)

Floricello 1219 Ägare: Björkås C&M, Inger-Marie Hemmingsen 

Foto: Laila Berglund



Floricello 1219

Florencio i 95122
Florestan i 95079

Walessa

starlett 
dormello

silka

aylence t (23) (sWB) 28308

oramé 95110
indoctro 95108

iramee

ayla (23) (sWB) 22464 (elit)
Maraton 600

altesse (23) 18648

Modern Aylence T fick dubbeldiplom vid sitt 3-årstest med 50 p i gång-
arter och 48 p i hoppning. Hon var placerad i finalen på Riksutställ-
ningen bland gångartshästarna.

Aylence T:s första avkomma fick dubbeldiplom på 3-årstest med 48 p i 
gångarter och 50 p i hoppning.

sto

Född: 2012-04-28

MoMspLiktiG

ASA Dressage stable

Tel 070-565 25 56

E-post info@asadressage.se

starby Ängarsväg 237 

262 95 Ängelholm

Hemsida www.asadressage.se

4. Axella ASA (23) (SWB)

Floricello blev reservsergrae vid Oldenburger hengsttage år 2010. Bästa dressyr-
hingst totalt i Sverige 2011 samt 2012. Kvalificerad till Tyska Bundes Champion-
atet 2011, placerad som nummer 2 vid Svenska årgångs Championatet samma år. 
Succeén har bara fortsatt. 

Första fölårgången har visats fram 2012, med häpnadsväckande resultat. Avkom-
morna ligger i top vid landets fölmönstringar, bla att nämna segrarna Diorissima 

Vena (52p) ASVH väst, Oban VH (51p) Flyinge, Flous (51p) Wermlands HF 
samt Florican af Ekeby (50p) Svärdsjö. Floricello som fadershingst har lovordats 
landet runt då han har visat prov på en extremt stark och bra nedärvning.

W

Floricello 1219

Oban VH (51p) Diorissima Vena (52p)

Floricello 1219 Ägare: Björkås C&M, Inger-Marie Hemmingsen 

Foto: Laila Berglund



Ulrika & Martin Jarl  
tel: 0708-10 57 33

MiEkE BOkMa
tel: +31 625 03 25 03

www.f ilippagarden.se

StUtEri
StOra GÖrSlÖV

FiliPPaGÅrDEn



Balou du rouet 95144

Baloubet du rouet (sF) 95083
Galoubet a (sF)

Mesange du rouet (sF)

Georgia
Continue

Georgette ii

savannah 29804

animo 95031
almé Z

irene

djufailah
Le Mexico

naomie

Modern Savannah har placeringar i svår hoppning i Holland. Hon har 
förutom Hjalmar lämnat 3 avkommor, Darthina vinnare av 3-årstest i 
Åstorp 2011 med 10-10 i hoppning samt Frank Jr och Gelantina som 
båda blev klass 1 föl. 

Mormodern Djufailah har resultat i Grand Prix hoppning  bl a i Na-
tions Cup och World Cup. 

5. Hjalmar (SWB)
HinGst

Född: 2012-06-02

eJ MoMspLiktiG

Ulrika och Martin Jarl

Tel 0708-10 57 33

E-post ulrika@jarlsgard.se

nygårdav 264

26391 Höganäs



0171- 41 41 80  • www.rsmustang.se

Torvströ • Torvmix 
Kutterspån • Halmpellets 
Pappersströ • Spånpellets

Müsli Original • Pellets Original • Fiber Müsli Orginal  
Müsli Senior •  Müsli Active • Pellets Active

Müsli Allround • Pellets Allround • Breed • Protein+ 
50/50 oatbalancer • Vitaminer och mineraler

Havre • Korn • Betfor • Lusern • Linfrö m.m.

Samköp stallströ  
och foder direkt  
från tillverkaren!

För bästa  
stallekonomi!



san amour 95300

sandro Hit 95130
sandro song

Loretta

puppenfee
plaisir d’amour

ariola

First significant e (23)  
(sWB) 04084357

First Wish 1103
Fürst Heinrich

annika

significant (23) (sWB) 26895
Master (sWB) 850

nike (23) (sWB) 23489

ECS Rosanna är First Significant E:s första avkomma. Hingsten Bellini 
817 härstammar ur samma stostam som Rosanna, han tävlade själv Svår 
dressyr och erhöll bland de högsta bruksprovspoäng som lämnats ut vid 
svenskt bruksprov. 

sto

Född: 2012-03-20

MoMspLiktiG

Elise Fredriksson och Carl-Walter Fox

Tel 0734-09 65 82

E-post elisefredriksson@hotmail.com

starby Ängarsväg 317, 

262 95 Ängelholm

Hemsida www.starbydressyrstall.se

6. ECS Rosanna (23) (SWB)

0171- 41 41 80  • www.rsmustang.se

Torvströ • Torvmix 
Kutterspån • Halmpellets 
Pappersströ • Spånpellets

Müsli Original • Pellets Original • Fiber Müsli Orginal  
Müsli Senior •  Müsli Active • Pellets Active

Müsli Allround • Pellets Allround • Breed • Protein+ 
50/50 oatbalancer • Vitaminer och mineraler

Havre • Korn • Betfor • Lusern • Linfrö m.m.

Samköp stallströ  
och foder direkt  
från tillverkaren!

För bästa  
stallekonomi!



lucofsweden.se

Unika smycken i guld 
och silver till ryttaren.
Vill du ha din egen modell hjälper vi dig gärna. Besök 
oss gärna i Huntleys monter under Avels och Sport-
championatet i oktober.

LUC ring i 18 karat guld med 0,53 ct 
Briljantslipade Diamanter. Pris 21 000 kr.

Stigbygelring  i Guld, 18 karat.  Pris 5 000 kr.

Ridbana i 18 karat guld som hängsmycke.  
Pris 8 500 kr ( i Silver 850 kr).

Kindkedja (Kandarkedja)som armband i äkta silver 
med skumring i 18 karat guld. Pris 8 500 kr.

Dubbelbettarmband i silver (art nr 1016) Pris 5 500 kr
lika i 18 karat guld (art 2016). Pris 65 000 kr.

LUC Betthängsmycke i Rödguld. 

LUCof sweden



diamant de revel 1217

diamant de semilly 95242
Le tot de semilly (sF) 95092

Venise des Cresles (sF)

Queen
Quidam de revel (sF) 95036

immerdor

Carisma (sWB) 04063079

Cardento 933
Capitol i

B-estelle

irma (sWB) 04023291
irco Mena 763

tarantella 24886

Modern Carisma fick hoppdiplom på sitt 3-årstest med 48 p. Detta är 
hennes andra avkomma.

Mormodern Irma har deltagit i 4-årschampionatets semifinal i hoppning. 

Mormorsmor Tarantella har lämnat Couleur’s Brilliant som erhöll dub-
beldiplom på sitt 3-årstest med 50 p i hoppning.

Mormors mormor Brisana är ett diplomsto som har lämnat diplom-
ston, bland annat Maradonna, segrare på Riksutställningen på Elmia och  
Magnifique. 

sto

Född: 2012-04-03

MoMspLiktiG

Kjell Åke, Emma & Lisa Thim

Tel 0706-55 10 01, 0703-60 04 40

E-post emmathim@hotmail.com

Månsagårdsvägen 97-16

290 34 Fjälkinge

Hemsida www.elith.se

7. Diamond Dreams 
 ELITH (SWB) 





Zuidenwind 1187

oo seven
rubinstein i

Gelbria

serendy
Jazz 95133

endy

Gianna 24888 (elit)

Grundsee
Grundstein

darine

sessa
shogun xx

Gymnastik

Modern Gianna är Elit-premierad. Hon har lämnat 11 avkommor varav 
fem har fått gångartsdiplom och flera av dem har gått vidare till final i 
både Svensk Avel och sportchampionat och Falsterbo. Bl a kan nämnas 
Renoir e. Ravell som har segrar i Msv dressyr. Donna Gerbera e. Don 
Primero som blev 5:e placerad i finalen på 3-årschapionatet. Gazella 
e Don Primero som blivit finalplacerad i samtliga unghästchampionat 
som 3-6-åring och segrade i Falsterbos 7-årschampionat. 

Mormodern Sessa har segrar i Msv dressyr.

8. Zargasso (SWB)
HinGst     

Född: 2012-05-21

MoMspLiktiG

Stuteri  Stubbäng

Tel 0431-45 15 90, 0708-28 78 22

E-post info@stubbang.com

Bengtsgårdsvägen 45

269 73 Förslöv

Hemsida www.stubbang.com



Kostnadsfri publicering med foto, 
video och kontaktuppgifter på vår 
hemsida.
 
Provisionsfri förmedling genom 
vår kunniga personal.
 
Vi säljer hästar över hela världen. 
Ta fördel av våra mångåriga inter-
nationella kontakter.
 

 

Vi tackar för ert förtroende och  
anstränger oss att följa den inter- 
nationella avelsutvecklingen för att  
kunna välja ut de mest intressanta 
hingstarna för er uppfödare. Allt 
för att ställa en spännande och 
beprövad hingstkollektion till ert 
förfogande.

PS Flyinge och Partners AB 
hjälper dig att hitta rätt köpare till ditt föl

Sa Coeur 
e. Sir Donnerhall - Don Davidoff

Bästa 5-åring vid VM i Verden 2012
Ryttare: Eva Möller

Foto: Wiegaarden

www.flyinge.se
helena.torstensson@flyinge.se



Fürst romancier 95338

Fürst Heinrich
Florestan i 95079

dawina

ronja
Blue Hors romancier 1067

edwina

Wow 04084278

Fuchsberger
Fidermark

Falca

Winona Xandra
Weltmeyer 95029

pepieta

Modern Wow är inköpt på Elitfölauktionen i Westfalen. Hon visades på 
3-årstest och fick diplom med 49 poäng i gångarter. 

Karamea är Wows första föl. Wow deltog i 3-årschampionatet på Flyinge 
2011 och kommer nu att fortsätta ridas och tävlas.

9. Karamea (SWB)
sto

Född: 2012-05-17

MoMspLiktiG

Lennart Nyström Hästuppfödning

Tel 0416-51 10 85, 070-247 80 66

E-post ingrid.nystrom@sjobo.nu

Hässleberga 651

247 99 Genarp

Hemsida www.hassleberga.com



Har du en lovande 
unghingst i stallet?

ASVH arrangerar under november månad rådgivande bedömning för unga 
hingstar på tre platser i landet. Bedömningen är öppen för hingstar födda 
2008-2011, och i mån av plats även för äldre hingstar med tävlingsmeriter. 

Syftet är att du som hingstägare ska kunna få vägledning om din hingst kan 
vara intressant att visa vid bruksprov längre fram och därmed aktuell att  
behålla som hingst. 

Hingsten blir allsidigt bedömd av domare ur ASVHs avelsvärderingsnämnd 
(AVN) och även härstamningen vägs in i det slutgiltiga omdömet. Du visar din 
hingst i lösgalopp och löshoppning, samt får den exteriörbedömd vid hand, likt 
3-årstest. Hingstar 3 år eller äldre visas ridna. 

Mer information finns på www.asvh.se 

Datum och platser för rådgivande bedömning 2012:

19 november  Strömsholm, Västerås 

20 november  Uddetorp, Skara 

21 november  Bollerup, Tomelilla

Välkommen med din hingst!

Hasard (SWB) 1245 (Heartbeat – Voltaire, uppf. Elizabeth Lindblad, äg. Fam Svensson & Fam 
Lundberg-Persson) visades vid rådgivande bedömning 2010 i Uddetorp och godkändes sedan som 
5-åring vid bruksprovet 2012. Foto: Marielle Andersson Gueye



Vivaldi k 1214

indoctro 95108
Capitol i

Vanessa Vii

kirsinaa
nimmerdor

Wilhelmina

Burberry (55) (sWB) 
04083298

eurocommerce Berlin 95229
Cassini i

estia

karamell (55) (sWB) 26373
Lucky Light 940

nathalie (55) 19359

Mormodern Karamell vann 4–årschampionatet i hoppning. 

Karamell har en halvsyster som placerade sig i 145 hoppning som 
8-åring. 

En annan halvsyster, Magna Carta II har vunnit lagguld på Young Rider 
EM, gått Grand Prix på Olympia, har 5 placeringar i Hickstead Derbyt 
och har vunnit Puissance på höjden 2 m.

10. Vigo Vivaldi (SWB)
HinGst

Född: 2012-06-11

MoMspLiktiG

Siw Persson

Tel 0417-331 70, 070-572 30 32

E-post spjutstorpgard@tele2.se

spjutstorps Gård

270 21 Glemmingebro



www.tullstorp.nu

Se mer information på vår hemsida:

e. Ampère 1225

Tullstorp fölmarknad

Tullstorps fölmarknad är en specialgjord flik på vår hemsida 
för uppfödare/ägare till årets föl efter Tullstorpshingstar. 
Tjänsten är gratis och är till för att underlätta för uppfödarna 
att sälja sina föl och göra det lättare för spekulanter att 
hitta föl efter en speciell hingst. Vi tycker det är viktigt att 
stoägarna stimuleras att betäcka med fina sporthingstar 
vilket i sin tur skapar fler avkommor med de bästa förut-
sättningarna att bli bra tävlingshästar.



ampére 1225

rousseau 95328
Ferro 95104

Zsuzsa

Larivola
Flemmingh 95106

Farivola

evita for u (sWB) 04081348

Bocelli (sWB) 1044
don schufro 95077

Ballerina (sWB) 24034

under action xx 26893 (elit)
underworld xx 878

pride princess xx

Modern Evita for U vann Kungakannan 2011 efter att hon fått gång-
artsdiplom vid 3-årstest i Halland med 50 p. 

Mormodern Under Action xx är Elit-premierad och har bland annat 
lämnat avkommor som vunnit 4-årschampionatet i hoppning, fått gång-
artsdiplom och har placeringar i Msv dressyr.

11. Icing for U (SWB)
sto

Född: 2012-03-17

MoMspLiktiG

Ugglarps Gård AB

Tel 0431-290 80

E-post stuteriet@ugglarpsgard.se

Gödmantorpsv. 108

262 95 Ängelholm

Hemsida www.stuteriugglarp.se



Catch Buddy (ex. Catch Me T) (SWB) såld vid SSHS auktion 2009. Cardento - Quite Easy.
Uppfödare: Mona och Ingemar Iletorp. Ryttare: Maria Ingvarsson.

Stora ridhuset, Flyinge
Lördagen 6 oktober

Auktion
3-åriga hopphästar



irco Mena 763

irco Marco 662
irco polo

J Cetsie

Ballymena park 12532
Menelek xx

Ballywalter

Cessna (46) (sWB) 
04951477

Concorde 95040
Voltaire 95025

Flyer

kahlua (46) 15012
kaliber 574

skyfire (46) 7761 (elit)

Modern Cessna fick diplom och deltog i Rikssto som treåring. Hon har 
BLUP 121 i hoppning. Cessna har 9 avkommor, flera med diplom och 
placeringar upp i Msv hoppning samt Toy Story som har vinster i inter-
nationell GP dressyr. Toy Story var rankad 55:a på WBFSH ranking för 
dressyrhästar 2011. 

Mormor Kahlua är helsyster till Krocket 651 och har lämnat många fina 
tävlingshästar med meriter i Svår klass bl a Strega, mor till Amaretto 
som gick OS i fälttävlan. 

Mormorsmormor Spitfire gick OS i hoppning. Ur mödernet kommer 
också Epson 766 samt svårklasshästen V65 Shot.

12. X-Cover (SWB)
HinGst

Född: 2012-04-28

MoMspLiktiG

Anna Ericsson och Ulf Olsson

Tel 0521-407 98

E-post stall.turf@telia.com

kalsrud 131

462 94 Frändefors

Hemsida www.stallturf.se



Prisex. Fibersand för 1200 m2, 216 ton, 12 cm tjockt.

105 000:-

Maila till info@equi-pro.se eller ring 0707-19 63 15

Sviktande grundläggningar • Helautomatiska bev. system 
Uthyrning av tävlings/evenemangs underlag

Fiber i lösvikt från 7,50:-/kilo • Levereras professionellt färdigmixat

Några ref. Göteborg FRK - Linnebygdens RK - Värnamobygdens RF
Bollebygd RK - Olofströms RK - Ronneby RK - Skaftö RK - Täby RK   

Sydslättens RF - Halmstads FRK - Norra Gotlands RK - Lunds Civila RK 
Helsingborgs Djursjukhus - Tobbe Larsson, Ponnyakuten - Mfl.

Samma material  
- bättre priser!

Professionella 
ridunderlag



Bellagio 1195

united
krack C 1209

nessica

iduna
esteban

ariada

Lavina (23) (sWB) 04082774

Blue Hors Hotline 95223
Hofrat 95356

de nira

Laventa (23) (sWB) 24995 
(elit)

nactus (sWB) 854

Lavona (23) 22619

Oliver är modern Lavinas första föl. Lavina gjorde sitt 3-årstest på  
Grevagården och blev klass I. Lavina ska nu fortsätta tränas för  
årgångstävlingar.

Mormordern Laventa är Elit-premierad och flera av hennes avkommor 
har Diplom.

13. Kopparkulla Oliver (SWB)
HinGst

Född: 2012-06-15

MoMspLiktiG

Monika och Sören Björkdahl, AB Kopparkulla

Tel 0504-230 06, 070-557 89 84

E-post monica.bjorkdahl@kopparkulla.se

kopparkulla gård

543 94 tibro

Hemsida www.kopparkulla.se



Svenskt Avel & Sport
chAmpionAt 
med finaler i Breeders trophy 2012 

Toy Story (SWB)
     e. Come Back II 
u. Cessna (46)(SWB) - Concorde
uppfödare: Marie & Olle Bjernick
Foto: Wiegaarden

Flyinge • Fälttävlan 22-23/9
Dressyr & hoppning 2-7/10



kannan 95343

Voltaire 95025
Furioso ii

Gogo Moeve

Cemeta
nimmerdor

Wozieta

diamant v/t dauwhof 
04034281

Chin Chin 
Constant

Larese

Westy
Wertschatz

Granita

Modern Diamant v/t Dauwhof har tidigare lämnat Chini con Careme 
F som fick 50 p som föl och även vann Riksföl 2011 som hoppföl på 
Strömsholm. 

Mormodern Westy har två avkommor som tävlar Svår hoppning i Bel-
gien och hon har även lämnat Jappelloup vh Dauwof som är godkänd 
hingst i Belgien.

sto

Född: 2012-05-22

MoMspLiktiG

Eva  Gudmundsson

Tel 011-011-34 19 91, 0706-38 16 76

E-post eva.oa@telia.com

Flemminge gård

610 32 Vikbolandet

Hemsida www.flemminge.com

14. China con Kannan F (SWB)



www.dalwhinnie1180.se

Västra Hoby Stuteri

Dalwhinnie 1180
Internationellt toppstammad dressyrhingst på väg mot Grand Prix. 

Dalwhinnie 1180 f-2004 e De Niro - Rohdiamant - Amiral. 

Ägare & uppfödare: Fam. Hansson, Västra Hoby Stuteri



dalwhinnie (sWB) 1180

de niro 95060
donnerhall 95034

alicante

rakel VH (31) (sWB) 26314 
(elit)

rohdiamant  95065

adida (31) (sWB) 23959 (elit)

First May VH (31) (sWB) 
04083014

First Wish1103
Fürst Heinrich

annika

dakarta VH (31) (sWB) 27162 
(elit)

don schufro 95077

kardia (31) 23426

Dallas Dhu är First May VH ´s första avkomma. First May VH var tredje-
placerad vid Malmöhus 3-årstest 2011 med 49 p.

Mormodern Dakarta VH är Elit-premierad och fick gångartsdiplom 
vid sitt 3-årstest. Dakartas äldsta avkomma Darcia är placerad Prix S:t 
George. Bland övriga avkommor kan nämnas Singleton VH som fick 
diplom vid 3-åstest 2012 samt de båda Riksföl finalisterna Darling VH 
och Darling II VH etta resp. tvåa vid Riksföl 2010/2011.

 Mormorsmor Kardia är ett AB-premierat diplomsto.

HinGst

Född: 2012-04-24

MoMspLiktiG

Torsten och Birgitta Hansson

Tel 046-24 85 81, 070-571 26 29

E-post torsten@vastrahoby.se

V. Hoby 172

 225 91 Lund

Hemsida www.vastrahoby.se

15. Dallas Dhu VH (SWB)



Svenskt Avel & Sport
chAmpionAt 
med finaler i Breeders trophy 2012 

Foto: W
iegaarden

CLINIC
med ”Silver-Sara”
samt ryttare och ledare
ur fälttävlans OS-trupp! 

Fredag kväll 5 oktober 
Stora Ridhuset, Flyinge 
Biljetter 120:- köpes i 
huvudentrén

www.swedehorse.se



Corlensky G 1101

Cornet obolensky 95203
Clinton

rabanna v. Clostersveld

a’pershing 29493
arpeggio

pershing 04954309

Cruella de Vil (8) (sWB) 
26887

Cortus 920
Cantus

Zita

anova (8) (sWB) 24214
Maraton 600

ambrosia (8) (sWB) 20194 (elit)

Modern Cruella de Vil fick hoppdiplom som 3-åring. Hon har bl a  
lämnat Cruzeiro de Vil som var 3:a i Breeders och nu har placeringar i 
1.40 hoppning. 

Mormodern Anova är A-premierad på endast 6 avkommor. Två av dem 
fick diplom vid unghästbedömning och har nu placeringar i 130 hoppning. 
Anova har 4 generationer Elitston bakom sig.

Anovas dotter Car de Mumma fick hoppdiplom som 3-åring och deltagit 
i 4-årschampionatet i hoppning. I stofamilj 8 finns bl a vinnare i 4-års-
championatet, fälttävlan samt dyraste fölet vid förra årets Elitfölauktion.

sto

Född: 2012-06-10

eJ MoMspLiktiG

Monika  Svensson

Tel 070-244 99 88

E-post monika.svensson@tele2.se

kärnavägen 18

 442 70 kärna

16. Crolewska de Vil (8) (SWB)



ampére 1225

rousseau 95328
Ferro 95104

Zsuzsa

Larivola
Flemmingh 95106

Farivola

Four roses (sWB)28336

Bourbon 947
ile de Bourbon

elfe

savila (sWB) 24843
sunshine prince 833

Hanini 19320 (elit)

Lord Dalmore blev i augusti 2a placerad vid fölchampionatet i Åstorp

Modern Four Roses fick dubbeldiplom på sitt 3-årstest och 50 p som 
föl. Hon har lämnat tre avkommor där en är visad med 47 p och en an-
nan med 48 p som föl.

Mormodern Savila är AB-premierad. Savilas halvsyster Ruter Dam har 
bl a vunnit YR SM i dressyr samt även vunnit YR Krafft Cup 2007 i 
dressyr, hon exporterades sedan till Finland.

Four Roses halvbror Lord Calvert har placeringar upp till Msv dressyr 
och halvbrodern Hankey Bannister fick 51 p på fölbedömning.

17. Lord Dalmore (SWB)
HinGst

Född: 2012-05-10

MoMspLiktiG

Vemmentorps stuteri, Maria Nilsson

Tel 042-20 73 11, 0706-38 60 23

E-post vemmentorp@hotmail.com

s. Vemmentorpsv 63

260 39 Hasslarp

Hemsida www.vemmentorpsstuteri.se



Floricello 1219

Florencio i95122
Florestan i 95079

Walessa

starlett
dormello

silka

ridiculous (sWB) 29691

Blue Hors romancier 1067
rosenkavalier

Finale

Bettina (sWB) 24713 (elit)
Bernstein 761

Ballerina 16448

Modern Ridiculous fick diplom på sitt 3-årstest med 49 p och blev 4:e 
placerad som gångartstalang vid Riksutställningen på i Strömsholm. 
Hon segrade även på Riksföl Strömsholm 2009. Ridiculous har nu 
tre avkommor, två av dem har tilldelats 48 respektive 47 poäng på föl- 
bedömning.

Mormor Bettina är Elit-premierad. Hon har 11 avkommor, varav en har 
placering i Svår dressyr, två har placering i Msv dressyr , sju stycken har 
diplom från 3-årstest och flera har placeringar i årgångschampionaten. 
Bettina tilldelades Fam. Tatis Andersson hederspris 2011 som fram-
stående avelssto.

sto

Född: 2012-05-20

MoMspLiktiG

Stall  Jacobs

Tel 0555-721 04, 0704-56 00 83

E-post stall.jacobs@tele2.se

ask 84

664 91 Grums

Hemsida www.stalljacobs.se

18. Flous (SWB)



stalypso 95313

stakkato 95373
spartan

pia

Caracalla
Calypso ii

Goldmaus

Caracole (65) (sWB) 27965

Cardento 933
Capitol i

B-estelle

europa (65) (sWB) 25830 (elit)

electro 778

dessis Hopp (65) (sWB) 
04893421

Modern Caracole är ett selektionssto med 148 i Blup-index för hopp-
ning. Hon fick diplom i hoppning på 3-årstest. Caracole har 3 avkom-
mor varav en är den godkända hingsten Common Sense 1172 som är 
placerad i Msv hoppning. Mormor Europa är Elit-premierad.

19. Stay Cool (SWB)
HinGst 

Född: 2012-05-16

eJ MoMspLiktiG

Britten Werner

Tel 0416-140 74, 0707-18 06 68

E-post britten_werner@hotmail.com

stenbrogården, Gamla prästavägen 35

275 92 sjöbo



Flash dancer i. M. (sWB) 
1175

Blue Hors don romantic 
95119

don schufro 95077

rosita

phoenix (5) 28715
tip-top 962

patina (5) 23982

Miss Lopo (sWB) 29405

Warsteiner (sWB) 946
Weltmeyer 95029

Fräulein (63) 21069

Cajsa (sWB) 24311
Cyrano 457

pamina

Modern Miss Lopo är premierad AB. Hon fick dubbeldiplom vid sitt 
3-årstest och har BLUP-index 131 i dressyr. Mormodern Cajsa har  
tävlat i både hoppning och dressyr med placeringar i Msv dressyr. Hon 
har också en son som har placering i Msv dressyr.

20. Miss Dancer (SWB)
sto

Född: 2012-04-15

MoMspLiktiG

Madlen Johansson

Tel 0502-500 34, 0709-53 30 03

E-post tj.grav@tele2.se

Häldetorp 4B

566 93 Brandstrop



Björkhaga Stuteri

Björkhaga Stuteri AB vill  
tacka för ett fantastiskt 2012!
Vi har i år ökat antalet ston på station med 63 % och ändå lyckats 

hålla samma höga dräktighet! Vi vill tacka våra kunder för för-
troendet, våra samarbetspartners och vår fantastiska personal!

Vi ser fram emot ett nytt och spännande 2013!

Välkomna med Ert sto till oss!

Carina & Henrik Caster 
med personal

www.bjorkhagastuteri.se



Björkhaga Stuteri

Björkhaga Stuteri AB vill  
tacka för ett fantastiskt 2012!
Vi har i år ökat antalet ston på station med 63 % och ändå lyckats 

hålla samma höga dräktighet! Vi vill tacka våra kunder för för-
troendet, våra samarbetspartners och vår fantastiska personal!

Vi ser fram emot ett nytt och spännande 2013!

Välkomna med Ert sto till oss!

Carina & Henrik Caster 
med personal

www.bjorkhagastuteri.se

Zapatero VdL

Chin Chin
Constant

Larese

Manieta
ircolando

anita

niclaire

Quantum
Quidam de revel

ulla V

Jasmin
Lordhip

Borgia

Modern Niclaire har erhållit Verbandspremie och har lämnat avkommor 
som fått staatspremie och verbandspremie.

Mormorsmor Borgia II har lämnat den godkände holsteinerhingsten 
Carbano. Hon har även två avkommor som har placeringar i Msv hoppning.

Modern Niclaire är ett holsteinersto som tillhör stam 1298, ur stammen 
kommer flertalet godkända hingstar och tävlingshästar.

21. Zip Zap PWR (SWB)
sto

Född: 2012-03-28

MoMspLiktiG

Pernilla Svensson

Tel 044-442 44, 0709-50 00 56

E-post info@stuteripwr.com

snöarp 2423

280 60 Broby

Hemsida www.stuteripwr.com



Kontakta oss!
Suxbox AB

Geltorp 520 Nybygget, 
380 30 Rockneby 
0706 - 11 56 66 

info@suxbox.se • www.suxbox.se

Den mobila boxen
Flexibla lösningar när du  

behöver plats till fler hästar.

SUXBOX

Suxbox sponsrar Elitfölauktionen 2012



dalwhinnie (sWB) 1180

de niro 95060
donnerhall 95034

alicante

rakel VH (31) (sWB) 26314 
(elit)

rohdiamant 95065

adida (31) (sWB) 23959 (elit)

Bella regazza 04964079

regazzoni 95055
rubinstein i

Wakonda

iluna
inschallah x

Ballerina

Bella Regazzas mödernelinje har fem generationer med tyska elit- och 
staatspremieston. 

Mormor Iluna är staatspremie och elitsto. Hon har bl a lämnat den i 
Tyskland godkända hingsten Royal Star e. Rubenstein. Iluna har även 
lämnat en Grand Prix häst som finns i USA, Ultra Lite e. Ultrashall 
och Bel Air e. Sandro som vann fölchampionatet i Katzenbogen 1992. 

Mormors mor Ballerina är mor till Sampano e. Zeus som är tvåfaldig 
tysk mästare i hoppning.

22. Valentin (SWB)
Född: 2012-05-04

HinGst

MoMspLiktiG

Helixad  AB

Tel 0451-162 38

E-post ad@dhigroup.com

tyringev 7

281 53 Finja



Cohiba 1198

Chacco Blue 95213
Chambertin

Contara

acorda
acord ii

pistazie

spotlight 28470

Lovis Corinth
Landor s

Janett ii

spielerin
Zeus 95017

spieluhr

Modern Spotlight är B-premierad och har BLUP 132 i hoppning. I 
Tyskland fick hon Verbandspremie som treåring. 

Spotlight har tre avkommor, bl a Spitfire som fick dubbeldiplom och 
vann 3-årstestet på Strömsholm med 52p i hoppning och 50p i gång-
arter. Spitfire vann även Hornsundspokalen på Riksutställningen och 
deltog i 4-årschampionatet i hoppning. Captain Ior fick även han dubbel-
diplom på 3-årstestet på Strömsholm, han fick rekordhöga 54 p i hopp-
ning. Captain Ior blev femte placerad på 3-årschampionatet i hoppning 
och genomför nu 70-dagars prov i Tyskland.

23. Sugar Babe (SWB)
sto

Född: 2012-05-31

MoMspLiktiG

Johan Becker och Renée Dahlqvist

Tel 019-12 37 10

E-post i.becker@swipnet.se

ekbäcken

615 94 Valdemarsvik

Hemsida www.ekbacken.biz



ampére 1225

rousseau 95328
Ferro 95104

Zsuzsa

Larivola
Flemmingh 95106

Farivola

Cruella de Wille (23) (sWB) 
04024109

donnerfly 951
donnerhall 95034

Winterwende

Geisha (23) (sWB) 04912818
Chapman (sWB) 757

indra (23) 10884 (elit)

Electra är Cruella de Willes andra föl. 

Mormodern Indra (23) är Elit-premierad, hon är bl a mor till hingsten 
Bellini 817 och har en dotter som är AB premierad och fick diplom som 
3-åring.

sto

Född: 2012-03-16

eJ MoMspLiktiG

Christel Skogh

Tel 0435-313 96, 072-361 41 45, 073-425 50 06       

E-post nilssonsandraa@hotmail.com

Björstorpsvägen 7

284 91 perstorp

24. Electra (23) (SWB)





Vivaldi k 1214

indoctro 95108
Capitol i

Vanessa Vii

kirsinaa
nimmerdor

Wilhelmina

revolution (sWB) 27680 
(elit)

Voltaire 95025
Furioso ii

Gogo Moeve

Gazelle22857
Castello 646

polona 12549 (elit)

Modern Revolution är Elit-premierad. Hon har lämnat 7 avkommor där 
flera har vunnit fölchampionat och varit topplacerade på Riksföl, fyra 
avkommor har fått hoppdiplom på 3-årstest varav två även fick dub-
beldiplom. Revolutions första avkomma är hingsten Niveau 1136 som 
vunnit flera unghästchampionat och nu tävlar internationell hoppning.  

Mormodern Gazell är AB-premierad och har placeringar i 130 och star-
ter i 140 hoppning. 

Mormorsmor Polona är Elit-premierad.

25. Vivalution K (SWB)
sto

Född: 2012-06-14

eJ MoMspLiktiG

Mats och Camilla Christensen

Tel 076-325 00 97

E-post camilla_christensen_2@hotmail.com

Mörarpsvägen 122

253 53 påarp



Hästfotograf Laila 
Berglund kommer till 

Ert stall eller annan 
valfri miljö. Allt för  

att Ni ska se bra ut i 
 er marknadsföring. 

www.lailaberglund.se 
0709-77 01 10

Bra bilder 
i er häst- 

verksamhet!



shooting star 1194

sir donnerhall 95209
sandro Hit 95130

Contenance d

kira k
Banditentraum

kanessa

k-diamond (sWB) 
04052328

Metall 1070
Ferro 95104

edelweis

kame 25384
nocturne 877

korina 17662

Modern K-Diamond fick gångartsdiplom på sitt 3-årstest. K-Diamonds 
syskon och moder Kame fick också gångartsdiplom som 3-åringar.

26. K-Sir Metallic (SWB)
HinGst

Född: 2012-04-24

MoMspLiktiG

Helen Carlsson och Paul Gustavsson

Tel 0477-220 92, 073-027 07 07, 0477-444 95

E-post carlsson.helen80@gmail.com

degerhaga södergård 10 

362 91 tingsryd



§ 1  Allmänt

Auktionsvillkoren gäller för köpare 
och säljare som deltar i Elitfölauk-
tion, anordnad av ASVH Service 
AB (ASVH) på Flyinge lördagen 
den 15 september 2012. 

Med säljare avses ägare till föl en-
ligt till ASVH insänd registrerings-
anmälan eller annat avtal. 

§ 2  Information om fölet

Information om fölet finns i auk-
tionskatalogen samt på www.asvh.
se. Alla auktionsföl veterinärbesik-
tigas på auktionsdagen och säljes i 
befintligt skick. För fölets friskhet 
och veterinärens utlåtande påtager 
sig arrangören inget ansvar.

§ 3  Köparens 
undersökningsplikt

Köparen ansvarar för att undersö-
ka fölet före budgivningstillfället. 
Frågor om fölet ställs till säljaren.

§ 4  Säljarens 
upplysningsplikt

Säljare ansvarar för att lämna san-
ningsenlig och uttömmande infor-
mation om fölet före auktionstill-
fället både i informationsmaterial 
och som svar på frågor från spe-
kulanter.

§ 5  Budgivning och pris

Auktionen följer sedvänja och 
praxis för auktioner i Sverige. Bud 
lämnas i svenska kronor (SEK). 
Angivet bud är bindande för bud-
givaren. Vinnande bud ska doku-

menteras inom 30 minuter med 
ett köpeavtal mellan köpare och 
säljare. Om så ej sker kan fölet på 
nytt auktioneras ut.

Före utrop anges för varje föl 
om säljaren är privatperson eller 
momsregistrerat företag. När säl-
jaren är momsregistrerat företag 
tillkommer mervärdesskatt 25 % 
på det klubbade beloppet. Provi-
sion tillkommer enligt §6. 

Budgivning startar på utropspris 
25 000 kr. Endast bud om minst 
2000 kr per bud accepteras. Varje 
föl har via ett underskrivet försälj-
ningsuppdrag ett lägsta utropspris. 
Ifall budgivning inte uppnått läg-
sta utropspris kan auktionsförrät-
taren tillfråga säljaren om försälj-
ning kan ske i alla fall.

Säljaren har möjlighet att återropa 
fölet upp till i försäljningsuppdra-
get angivet lägsta utropspris utan 
att återköpskostnad uttages. Sker 
återrop på högre belopp måste säl-
jaren erlägga en återopsavgift om 
12 % på hela beloppet, samt mer-
värdesskatt 25 % på denna avgift.

Bud skall ges med hög röst eller 
tydligt tecken. Budgivare är bun-
den vid angivet bud till dess att 
annan budgivare bjuder högre. 
Den som avgivit det högsta budet 
vid klubbslaget har ingått ett bin-
dande avtal om köp. 

Vid lika bud avgör auktionsförrät-
taren vilket bud som skall äga för-
tur vid köp. Auktionsförrättaren 
avgör även om budgivning skall 
återupptas p.g.a. osäkerhet om 
sista bud. 

Auktionsvillkor
för Elitfölauktion på Flyinge  
lördagen den 15 september 2012 
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§ 6  Provision och betalning 

Vid köp debiteras köparen en till-
kommande försäljningsprovision 
om 7 % på det klubbade belop-
pet. Säljaren debiteras en tillkom-
mande försäljningsprovision om 
5 % på det klubbade beloppet. 
Lagstadgad mervärdeskatt, 25 %, 
tillkommer på provisionen vid 
samtliga affärer.

Betalning av köpeskillingen ska 
ske direkt till säljaren inom 4 (fyra) 
bankdagar d v s senast den 20 sep-
tember 2012, förutom i de fall 
skriftlig överenskommelse om an-
nat har träffats mellan säljaren och 
köparen. För de fall att köpeskil-
lingen ej erläggs inom angiven tid 
äger säljaren rätt att kräva att köpet 
fullgörs samt kräva dröjsmålsränta 
motsvarande referensräntan med 
ett tillägg av åtta procentenheter 
på beloppet. 

§ 7  Riskens övergång och 
avhämtning

Köparen ska avhämta fölet hos 
säljaren senast 14 dagar efter av-
skiljningsdagen dock tidigast när 
fölet är 6 månader gammalt, om 
inte annat överenskommits mellan 
köpare och säljare. Säljaren garan-
terar att fölet sköts och hanteras 
på sedvanligt sätt fram till avskilj-
ningsdagen. Dagliga kostnader 
fram till avskiljningsdagen står 
säljaren för medan extraordinära 
kostnader som t.ex. veterinärkost-
nader står köparen för.

Risken för fölet övergår på köpa-
ren när bindande köp slutits.

Försäkringsaktiebolaget Agria 
Djurförsäkring (Agria) försäkrar 
fölet i A1 liv och veterinärvård, 
kostnadsfritt 1 (en) månad, vid 
klubbslaget till försäljningssum-
man plus 7 % provision, för kö-
parens räkning. Kontakta Agria 
för vidare information vad gäller 
försäkringens omfattning.

Äganderätten

Äganderätten till inropat föl över-
går på köparen när fölet är till fullo 
betalt. Senast på avskiljningsdagen 
skall säljaren överlämna fölets re-
gistreringspass alternativt styrkt 
kopia av insänd registreringsan-
sökan. 

Övriga villkor

Säljaren av fölet ansvarar för läm-
nade uppgifter om hästen samt 
svarar ensam för eventuella fel el-
ler brister hos fölet. Köparen å sin 
sida accepterar att eventuella krav 
i anledning av köpet skall ställas 
mot säljaren och inte mot ASVH 
Service AB.

Eventuell tvist med anledning av 
auktionen och köp av föl skall av-
göras enligt svensk lag vid svensk 
domstol. 
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§ 1 General 

The conditions of sale pertain to 
buyers and sellers participating in 
the Elite foal auction organized by 
ASVH Service AB (ASVH) on Sat-
urday September 15, 2012.  

A seller is defined as the owner 
of the foal according to the regis-
tration papers sent to ASVH or 
according to some other written 
agreement. 

§ 2  Information about the 
foal 

Information about each foal can be 
found in the auction catalog and 
online at www.asvh.se. A veterinary 
inspection of participating foals will 
take place on the day of the auc-
tion. Foals are sold as is. The or-
ganizer cannot be held responsible 
for the health of the foal nor for the 
veterinary report. 

§ 3  Buyer’s obligation to 
inspect the foal     

The buyer is responsible for in-
specting the foal before the bidding 
begins. Any questions regarding the 
foal shall be directed to the seller.

§ 4  Seller’s obligation to 
inform   

The seller is responsible for pro-
viding accurate and sufficient in-
formation about the foal both in 
informational materials as well as 
in response to questions from po-
tential buyers. 

§ 5  Bidding and price 

The Auction is governed by the 
customary practices for auctions 
in Sweden. Bids are given in Swed-

ish kroner (SEK). A stated bid is 
binding for the bidder. A winning 
bid shall be documented within 
30 minutes with a purchase agree-
ment between buyer and seller. If 
this does not occur, the foal may be 
available for another bid. 

Before a reserve price is presented 
it will be announced whether the 
seller is a private party or a VAT 
registered company (in which case 
a VAT of 25% will be added to 
the purchase price). A sales com-
mission including VAT of 25% is 
charged to both the seller and the 
buyer. More information on the 
specifics of the sales commission 
can be found in §6.

Bidding on all foals starts at 25 000 
SEK. Bids are at 2000 SEK mini-
mum increments. 

Every foal has a reserve price docu-
mented in a signed Terms of Sale 
assignment. In the event that the 
reserve price is not met the auc-
tioneer may ask the seller if a sale 
may still go through. 

The seller has the right to recall the 
foal up to the reserve price stated in 
the Terms of Sale assignment with-
out a cost of recall being incurred. 
If a recall is made at a higher price 
than the reserve price then the 
seller must pay a fee of 12% of the 
total price plus VAT of 25% of this 
fee. 

A bid shall be made using a loud 
voice or through a clear sign. The 
bidder is bound to the bid until a 
higher bid is made by another bid-
der. Bidder with the highest bid at 
the strike of the hammer has con-
cluded a binding contract for pur-
chase. 

Conditions of Sale 
For the Elite foal auction at Flyinge  
Saturday September 15, 2012 
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In case of simultaneous bids the 
auctioneer decides which bid is 
valid. The auctioneer also decides 
if bidding shall resume due to un-
certainty of the last bid. 

§ 6 Payment 

In conjunction with a sale the 
buyer will be charged a sales com-
mission of 7% of the winning bid. 
The seller will be charged a sales 
commission of 5% of the winning 
bid. A statutory VAT of 25% will 
be added to all sales commissions.  

 Payment of the purchase price, 
shall be made directly to the seller 
within 4 (four) bank days after the 
auction i.e.  September 20th 2012. 
Exempt in case of other written 
agreement between seller and 
buyer. In the case of payment not 
being received within stated time 
frame the seller has the right to de-
mand that the sale continue and as 
such demand an interest of over-
due payment with 16% annually. 

§ 7  Transfer of risk and 
collection 

The buyer shall collect the foal 
no later than 14 days after wean-
ing provided the foal is at least 
6 months of age unless another 
agreement is reached between the 
buyer and seller. The seller guar-
antees the general handling and 
welfare of the foal up until the 
day of weaning. The normal daily 
costs incurred until that time are 
the seller’s responsibility, however, 
extraordinary costs such as veteri-
nary treatments are the buyer’s re-
sponsibility. 

The risk for the foal is transferred 
to the buyer once a binding pur-
chase has closed. 

The insurance company Agria will 
insure the foal for life and veteri-
nary treatment free of charge on 
behalf of the buyer for 1 (one) 
month at the winning bid for the 
purchase price plus 7% commis-
sion. For more information regard-
ing the specifics of this insurance 
please contact Agria. 

Ownership 

Ownership of a foal is transferred 
to the buyer once the purchase 
price and all other fees are paid in 
full. The foal’s registration papers 
(or alternatively a witnessed copy 
of the registration application) 
shall be provided to the new owner 
no later than the day of weaning.

Remaining conditions 

The seller is responsible for accu-
racy of the information provided 
about the foal as well as solely ac-
countable for anything that may be 
wrong with the foal. The buyer on, 
the other hand, accepts that any 
demands related to the purchase 
shall be directed to the seller and 
not to ASVH Service AB.

Any dispute related to the pur-
chase of a foal at this auction shall 
be settled according to Swedish 
law in Swedish court.

These conditions are a transla-
tion of the Swedish language. 
In case of dispute only the 
original Swedish version is 
binding.
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Vår helhetssyn  
ger hållbara 
hästkrafter
 

Hästsjukvård är lite som ett pussel,  

där förebyggande insatser och 

friskvård är lika viktiga bitar som 

veterinärkom petens. Vår unika 

samverkan mellan veterinärer, 

fysiotera peuter, beridare och  

hovslagare, ger långsiktiga  

resultat för hästars hållbarhet  

och prestation. Kontakta oss 

gärna, så berättar vi mer om  

vår helhetssyn.

Or
dk
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st
/H
GF

Nyhet! Boka tid direkt på vår hemsida.

Bergavägen 3 • 250 23 Helsingborg 
Stordjur, Smådjur samt Jour: 042-16 80 00 • www.djursjukhus.com
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