AERLINE H 949
(1993)

Goedgekeurd voor
Zweeds Warmbloed (SWB)
De hengst Airline H werd in 1998
uitgeropen tot kampioen tijdens de verrichtingentest in Zweden. Airline H verkreeg in
2007 de klasse A in fokkerij met een springindex van 144 en een dressuurindex van 113.
Airline H heeft een uitstekende afstamming. Hij representeert een unieke combinatie
van Europese bloedlijnen, met een hoog aantal internationale sportpaarden, in zowel
springen als dressuur. Airline H zelf is een aparte verschijning. In de verrichtingentest
kreeg hij 42 punten voor exterieur en beweging. Met een totaal aantal van 20.4 punten
voor de test was dit één van de hoogste scores ooit, met uitzonderlijk hoge scores
voor zowel springen als dressuur. Ook kreeg Airline H een hoog aantal punten
voor ‘rittigheit’ (wil om mee te werken, inzet, temperament en karakter).
Airline H kwalificeerde zich als jonge hengst voor de finale van de Fokkerij Trofee
in dressuur en heeft zich later succesvol gemanifesteerd in de internationale springsport
tot en met de klasse S (1.50m – 1.60m).
Airline H heeft zich inmiddels bewezen in de fokkerij. Hij behoort nu tot de top
van de Zweedse Warmbloedfokkerij. Zijn nakomelingen hebben uitstekende resultaten
behaald tijdens de kampioenschappen voor jonge paarden in Zweden. In de BLUP
indexstatistieken is hij inmiddels zijn legendarische vader Cortez gepasseerd en staat
hij op dit moment op de tweede plaats van alle, nog in leven zijnde, springhengsten
in Zweden.
Het is nu duidelijk dat Airline H behalve zijn springcapaciteiten en uitstekende
basisgangen tevens ook zijn exterieur, karakter en rittigheit doorgeeft aan zijn
nakomelingen.
Het sperma van Airline H is van hoge kwaliteit en ook geschikt voor transport,
het percentage drachtigheid bedraagt meer dan 90%.
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