
 

 

Stall H

AERLINE H 949                                                                                    

 

Skimmel, bls, snp, vtul, vthbf, 167-21 cm (5år).  
Född 1993 och uppväxt hos Margareta Hugoson,   
Bäcka Gård , Helsingborg.  
I avel från 1988, Prem A  2007. Avliden 2017.  
e Cortez 679   
(Cor de la Bryére 210398168-Ronald 210403070),  
u Aerobic 22845, e Nimmerdor 147 Stb,  
u Ukarla 26943 Stb, e Abgar xx-Pericles xx.   

 

Exteriört utlåtande: Långlinjerad hingst av mycket god modell. Brett ansatt hals, 
kort manke, normalt kors. Välbenad. Avspänd, rörlig skritt. Vägvinnande, bogfri trav 
med god bakbensaktivitet.  
Poäng 98889= 42 (5år).  
Bruksprov: 5 år. Gång 789/789, Hopp 8/8, TH 9/9, TD 8/9 = 20,4. 

Egna tävlingsresultat: Hoppning: Int 1.50/ 1-0-0. Dressyr: BT final.   

Betäckta ston totalt: t.om 2010–491. Prem avkomma: Hingsten Aer 1014 (ur avel). 
BLUP-index (2008) : Hoppning 144, dressyr 113. 

Hingstägarens egen information:  
Härstamning: I Aerline H kombineras Europas bästa prestationsblod genom Cortez 
(Årets hingst efter sin död 2003) och Nimmerdor (århundradets hingst inom KWPN). 
Han har fullblodsinslag både på mödernet (Abgar xx) och fädernet.  
Individen: AERLINE H vann sitt bruksprov med den högsta total-siffran, både i 
hoppning och i dressyr och med särskilt omnämnande för ytterst god ridbarhet. Han 
har tävlat i hoppning med placeringar i internationell svår klass.  
Avelsresultat: AERLINE H blev A-premierad redan 2007, och hans BLUP-index är 
bland de allra högsta för svenska hopphingstar. Förärvning av rörelser, 
hoppkapacitet, hoppteknik, , lynne och ridbarhet är påtaglig. Avkommor efter 
AERLINE H  har varje år kvalificerat sig till alla hoppchampionat, han har 
avkommor i svåra klasser, både i hoppning och dressyr. ANDY (Aerline H - Pepe) 
vann grekiska mästerskapet i hoppning både 2009 och 2010. AERNST (Aerline H – 
Marduk) vann JSM 2009. Zkyline (Aerline H-Zinsky xx) tävlar svår klass i dressyr.  

Hög dräktighetsprocent (över 90 % efter 18 dygn) även för TAI och FAI. 

AERLINE H har genom sina avelsresultat befäst sin ställning som en av de allra 
främsta förärvarna inom svensk halvblodsavel.  

Fryst semin finns tillgänglig. 

Stall H Bäcka Gård 255 92 Helsingborg 

Tel 0708-220373. 


