Linieavl
Portræt af en hingst
Årets hingstekåring bragte endnu en gang kun en enkelt hingst til den danske shagyaavl, men til
gengæld en hingst, der er usædvanlig på flere punkter; ikke alene er han forholdsvis stor af en
sent født 3 års, nemlig 162 cm stg., men også mere sportspræget end vi har set i mange år, og
samtidig er han særdeles velgående og fremviste et usædvanlig godt og roligt temperament
hele kåringen igennem. Det, der gør ham ekstra spændende, er hans afstamning, den giver
nemlig store løfter om stærk gennemslagskraft, hvilket jeg vil prøve at belyse i det følgende.
Ghazzlan sh er en meget spændende og vel gennemtænkt kombination af de bedste blodlinier
inden for shagyaavlen. I hans afstamning er der på bedste vis lavet linieavl over både Shagya
XXXVI, der var kendt som en af de allerbedste typeforarvere på Babolna, og i øvrigt far til den her
i landet kendte Shagya I, der bl.a. blev far til Shagal sh, samt over Gazal VII, der er blevet kaldt
århundredets hingst med 19 kårede sønner alene i Tyskland, og et uoverskueligt antal højt kårede
døtre, hvoraf mange igen har haft kvalitet til at blive hingstemødre, lige som han har et meget
stort antal sønnesønner, der på fortræffelig vis har kunnet løfte arven efter ham. – Ud over evnen
til at lave velgående afkom med god type og størrelse var Gazal VII kendt som producent af
virkelig gode konkurrenceheste, især inden for spring og military har hans afkom gjort det utrolig
godt, lige som flere efterkommere har været kåret i Hannoveraneravlen og Trakehneravlen, og
her lavet selvstændige linier, en enkelt linie er udbredt til Australien og New Zeeland, og er
temmelig efterspurgt der.
Ghazir sh, hans far var en af de få danske shagyahingste, der formåede at få både national og
international guldmedalje, og han var især kendt som den hingst i dansk shagyaavl, der var
bedst til nedarve type og bevægelse, og han lavede den vel nok mest ensartede
afkomstsamling, der er set til dato, med 23 p., med 2 hopper, der begge havde præsteret at
være årets hoppe, 2 hopper med 8 i helhed, samt en vallak, der har gjort det rigtig godt i
distanceridning, alle af godt type og god størrelse samt en bevægelse, der blev bedømt med
karakterer fra 8 – 10.
Radautz sh, hans morfar var et kapitel helt for sig, idet han ud over et utrolig godt eksteriør, også
havde en præstationsevne langt ud over det sædvanlige. – Radautz er formodentlig den eneste
avlshingst, der har præsteret at vinde Grand Prix klasser i såvel dressur, spring som military. Hans
personlige højderekord var 210 cm. Han er en af de relativt få shagyahingste, der overhovedet
nævnes i den tyske Jahrbuch ( årbog ). Her i opregnes alle tyske avlshingste efter afkommets
indvundne præmier, og selv nu mange år efter hans død, er der stadig afkom, der kan hæve
hans navn ved at placere sig i Tyskland. Ud over højt kårede sønner i tysk og hollandsk avl, var
Radautz især kendt som en af de bedste hingste i avlen af angloarabere i Tyskland. Her i landet er
han bl. a. kendt som far til fam. Gammelgaards superhoppe Søbo`s Tandarra, der bl.a. er mor til
Mon Ami AA, kåret i både DSAH, DV og British Warmblood. Radautz er endvidere morfar til hingste
som Hector AA, Mango AA, Mariegårdens Call AA, Sonny ACE AA, og ikke mindst Doncaster AA,
der i dag virker i Holsteneravlen ved siden af en international springkarriere. – Radautz var med
sine 163 cm stg., 21 cm pibe en relativ stor og stærk shagyahingst, og var kendt for at avle både
bevægelse, type og størrelse, samt et utrolig godt temperement og særdeles stor ridelighed.
Shagal sh, mormors far blev den første shagyaaraberhingst i Danmark, der opnåede kåring i
Dansk Varmblodsavl, og han blev ligeledes godkendt i Trakehneravlen i både Danmark og
Tyskland, desuden virkede Shagal som forstærkerhingst på Babolna, hvor hestene var blevet alt
for små og ubetydelige, og her efterlod han sig flere godkendte sønner og sønne sønner, hvilket
også er tilfældet i både Tyskland og Danmark. Shagal var med sine 165 cm stg. den første hingst i
dansk shagyaavl,, der havde en størrelse, som også konkurrenceryttere kunne acceptere. Også
Shagal opnåede såvel nationale som internationale guldmedaljer. Shagal endte sine dage som
højt respekteret avlshingst på et stutteri i Irland, hvor man satsede på avl af springheste af
international kvalitet. Ghazzlans moderlinie er ligeledes meget speciel, idet han er linieavlet på en

af de bedste shagyahopper i Danmark gennem tiderne, nemlig fam. Karkow Jessens Anja sh, der
bl.a. opnåede en guldmedalje i Tyskland. Anja var mor til Ghazir (Ghazzlans far) og samtidig
mormors mor til Ghazzlan. – Anja har præsteret en perlerække af tophopper med forskellige
hingste, og flere af disse hopper har fortsat hendes succes, således at An-jas familie nu kan
betegnes som den førende i Danmark. Den vigtigste af Anjas døtre må vel siges at være Aggi sh,
der har været stamhoppe for Lone Andersen og Johnny Sørensen, hos dem har hun præsteret en
række 1 kl. hopper, hvoraf enkelte også har opnået anerkendelse i Trakehneravlen i Danmark ved
siden af deres anerkendelse i DSAH, lige som hun er mor til den kårede hingst Bravo Bajar sh
v/Bonjour Bajar sh. – En anden af Anjas døtre med meget stor avlsmæssig betydning er Ghazzlans
mormor Shanea, der udover at være mor til Radonna bl.a. også har præsteret de to kårede
hingste Boshan e. Bouquet (kåret både Norge og Sverige) og Arshan e. Artaxerxes (kåret i
Sverige), begge rimelig store og især storrammede hingste, så måske Shanea når at få lige så stor
betydning for norsk og svensk avl som Anja har haft for dansk avl. – Det vil altså sige, at der i
Gazzlans morlinie er tre hingstemødre på stribe, og disse hingstemødre har samtidig vist sig som
rigtig dygtige hoppeproducenter hvorfor det må forventes, at Gazzlan vil markere sig rigtig godt i
shagyaavlen, hvilket vi må håbe, at hoppeejerne er opmærksomme på, mens tid er.
Denne bevidste linieavl forventes at medføre en meget stor avlssikkerhed, hvor man kan forvente
afkom med både type, størrelse og bevægelse helt i top, kombineret med et godt temperament.
– Med de rigtige kombinationer, skulle der desuden være mulighed for brunt afkom, idet morfar
Radautz var brun, og med en rigtig god gennemslagskraft for farve. Anjas mor var ligeledes brun,
så der skulle være gode muligheder.
Til alle disse fortræffeligheder kan tilføjes et fromt ønske om, at de danske avlere er blevet klogere,
så de benytter sig af denne mulighed, inden udenlandske avlere får øje på ham, hans utrolig
gode forfædre blev ikke alt for stærkt benyttet, i forhold til den kvalitet de besad, og det vil være
en stor skam for dansk shagyaavl, såfremt han skulle blive solgt til Tyskland, som det før er sket
med gode danske hingste, som de danske avlere fandt for store, men som selv Babolna har
kunnet bruge.
Med ønsket om en god avlssæson med mange ifolinger.
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