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Lipizzan International Federation (LIF), Avelsföreningen för Specialhästraser (ASHR) och Svenska Hästavels-förbundet
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med din lipizzaner har möjlighet att tävla mot andra lipizzanerhästar oavsett var i Sverige du bor.
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och du får annonsera din lipizzaner/lipizzanerkorsningar gratis i hästbörsen på SLF:s hemsida och i tidningen
Capriole.
Vi hälsar dig varmt välkommen till en förening som förvaltar en kulturhästras!
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Ordförande har ordet
Det är med stor glädje vi kan presentera årets hingstkatalog! Här hittar du information om de
lipizzanerhingstar som är godkända för avel och vars ägare har valt att presentera dem i denna
katalog.
Om det under vårens avelsvärderingar godkänns nya hingstar så kommer de att presenteras i
nästkommande nummer av Capriole.
Vi hoppas att du hittar den perfekta matchen för ditt sto. Kom ihåg att du som avlar även gör en
insats för bevarandet av den 440 år gamla kulturrasen – Lipizzanern!
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Godkända lipizzanerhingstar
På den här sidan presenteras de lipizzanerhingstar som är avelsvärderade och godkända för avel enligt rasvisa
bestämmelser.
Det är upp till dig som stoägare att själv kontrollera om hingstavgiften är betald för aktuell betäckningssäsong
för den hingst du valt till ditt sto.

20 Pluto Nero f. 1995, AB-prem.
e: 9 Pluto Prismo
u: 103 Favory Nafrodite

21 Siglavy. C. Convoj f. 1995, AB-prem.
e: 12 (2436) Bana Siglavy-9
u: 101 Neapolitano Karisma

22 Maestoso Romida f. 1998, A-prem.
e: 396 Maestoso Stella -29
u: 52 Romida
Tillgänglig med frusen semin

26 Maestoso Rosita f. 2003, B-prem.
e: Maestoso Ravata-57
u: 104 Favory Rosita

30 Favory XXVIII-27 f. 2004, AB-prem.
e: Favory XXVIII
u: 185 Favory XXIV-31

31 Favory XI-52, f. 2007, B-prem.
e: 211 Favory XI Reseda
u: 526 Ragaca

33 Favory Zeven, f. 2013, AB-prem.
e: 30 Favory XXVIII-27
u: 201 Siglavy Capriola Zingoalla

34 Pluto Timon f. 2011, B-prem.
e: 17 Pluto Ramon
u: 181 Favory Titania

Tillgänglig med frusen semin

32 (LH121) C. Cavatina, f. 2007 AB-prem.
e: 25 C. XXIII-35 Tera
u: 190 S. C. Cavatina
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Avelsvärdering hingst 2021
Under våren 2021 planerar svenska hästavelsförbundet för avelsvärdering för hingst på följande platser.
För att hålla dig uppdaterad med den senaste information vänligen se svenska hästavelsförbundets hemsida.
https://svehast.se/bedomningar/avelsvardering/

11 april 2021, Skålltorp (Skaraortens ryttarförening), Axvall, Skara.
Länk till proposition: https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/01/Proposition_Skalltorp_2021.pdf
Nämnd: Elisabeth Ljungstorp & Liselotte Erixon
Länk till internetanmälan: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2021010
18 april 2021, Wången Krokoms kommun
Länk till proposition: https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/01/Proposition_wangen_-2021.pdf
Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp
Länk till internetanmälan: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2021011
24 april 2020, Luleå (anläggning ej ännu annonserad)
Länk proposition: https://svehast.se/wp-content/uploads/2021/01/Proposition_norr_-2020.pdf
Nämnd: Morgan Johnsson & Elisabeth Ljungstorp
Länk till internetanmälan: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2021012

Du som visar din hingst under 2021 och får en godkänd hingst under 2021 bereds plats att presentera din
hingst i kommande nummer av Capriole. Planerad utgivning under maj månad.

Årets Lipizzaner
Är en utmärkelse som har utsetts sedan år 1980 och avser hästen. Endast medlemmar kan föreslå
kandidater genom att skicka in förslag till styrelsen och styrelsen beslutar vilka som ska nomineras.
Styrelsen kan även lägga till egna kandidater.
Det krävs inget medlemskap för ägaren av hästen men endast medlemmar får rösta på de som
slutligen nominerats. Omröstning sker efter årsskiftet och priset delas ut på årsmötet efterföljande år
som utmärkelsen avser.
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Stambok II
Intresserad av att köpa Stambok II?
Priser är följande:
Stambok II: 400kr + porto
Stambok I: 100rk + porto
Porto tillkommer: 59 kr för en bok 79 kr för två. Vid köp av fler böcker kontakta styrelsen för
portokostnad innan inbetalning.
Köpet går till genom att beloppet sätts in på SLF:s plusgiro: 73 00 61-9 eller swish: 123 295 50 52. Vid
inbetalning anges i meddelandefältet: namn och adress samt ange om det avser stambok I och/eller
stambok II samt antalet. När din betalning är registrerad på SLF:s konto, skickar vi ut boken till dig!
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WWW.LILLASKOGGARD.SE

Favory Nolan 5-årig valack under inridning, kommer att säljas under 2021.

Favory Nina 4-årigt sto som kommer att ridas in och säljas under 2021.
Mer information på vår hemsida www.lillaskoggard.se

Avelshingsten 31 Favory XI –52 ’Dobre’
Från föl till utbildad unghäst
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21 Siglavy Capriola Convoj
Född: 1995 hos Gro Andersson, Sollebrunn
Reg.nr: 06-95-0332
Avelsvärdeklass: AB
Godkänd för avel från: 2002
Mankhöjd: 156 cm
Bröstomfång: 190 cm
Skenbensomfång: 21 cm
Färg: Skimmel
Bruksprov: Totalt godkänt bruksprovspoäng
54.6. Godkänt gångartsprov med poängen 8 6 6
6 = 6,5. Godkänt uthållighetsprov i körning på 15
km med tiden 52,13= 287m/min. 2p. Godkänt
LB:1 dressyrprogram med genomsnittspoäng
5,1.
Exteriör: Mycket god rastyp, med naturlig
resning. Vackert huvud, väl ansatt hals, djup bål,
välformat kors, stark överlinje. Välbenad från
sidan, tåvid höger fram. Taktmässig vägvinnande
skritt. Taktmässig oelastisk trav.
Poäng: 9 9 8 8 7 = 41p

Presentation:
Convoj är en mycket trevlig hingst med utmärkt temperament. Han är en mycket rastypisk lipizzaner med
taktmässiga gångarter. Han är utbildad upp till LB:1 inom dressyr, men det är inom körning han mestadels har
använts. Som körhäst har han gått i par och har dessutom använts vid bröllopskörningar. Senaste meriten är
från Lipizzaner-RIKS 2010 där han blev “Bästa Hingst” och “Reserv BIS” med 42 poäng.
Fadern till Convoj är den Elit-premierade hingsten 12 (2436) Bana Siglavy-9, född 1986 på stuteriet Bana.
Convojs mor är det högpreferenta svenskfödda Elitpremierade stoet 101 Neapolitano Karisma som har lämnat
tre söner i aveln.
Convoj finns under 2021 tillgänglig via semin och han har fortsatt god fertilitet, trots sin ålder.
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Betäckning/priser:
Tillgänglig via semin (färsk & transport).
Språngavgift: 2 500 kr
90-dygnsavgift: 5 500 kr alternativt
Levande föl: 6 500 kr
Moms tillkommer på alla priser. Frakt för transportsemin, ev.
stationsavgift för sto tillkommer. Vid seminering med färsk semin tar vi
emot ston på vår seminstation på Ängvaktartorp, Eskilstuna.

Ägare:
Hanna Blomkvist
Kjulamon Ängvaktartorp
635 06 Eskilstuna
Telefon: +46 (0)70-264 65 85
E-post: hanna@angvaktartorp.se
Hemsida: www.angvaktartorp.se

Hingsthållare/ Betäckningsstation:
Hanna Blomkvist

12 (2436) Bana Siglavy-9 (Ba.
1986)

101 Neapolitano Karisma (Swe.
1973)

1300 Siglavy Capriola VIII-7 {S.C.
IX} (Sz. 1976)
2524 Conversano Rita (Ba.
1977)

Siglavy Capriola VIII (Sz. 1968)
31 Favory XXI (Sz. 1971)
917 Conversano XXI-1 (Sz.
1970)
2356 Conversano Ringó (Ba.
1970)

1 (4081) Neapolitano XIII-3 (B.
1953)

Neapolitano XIII (B. 1925)

135 Conversano XX-8 (Sz.
1967)

Conversano XX (B. 1957)

18 Incitato VI (B. 1944)

1 Incitato VIII (Sz. 1955)
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30 Favory XXVIII-27
Född: 2004 hos Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad,
Ungern
Reg.nr: 06-04-0460
Avelsvärdeklass: AB
Godkänd för avel från: 2010
Mankhöjd: 153 cm
Bröstomfång: 189 cm
Skenbensomfång: 21 cm
Färg: Skimmel
Bruksprov:
Godkänt ridbarhetsprov 2010: 7 8 6 7 = 28 poäng,
medelpoäng 7,0.
Utökat ridbarhetsprov 2017: 6,4 6,2 6,0 666 = 36,6
poäng, medelpoäng 6,1.
Exteriör: Hingst av mycket god rastyp, något lågställd,
trevlig uppsyn. Välformad hals med naturlig resning,
bra manke och bog, något lång rygg.
Välbenad från sidan, något instabil bak, något veka
kotor bak. Taktmässig skritt med normal steglängd.
Taktmässig trav med bra hasarbete.
Poäng: 9 8 7 8 8 = 40 poäng

Presentation:
Vacker hingst av mycket god rastyp och med tre riktigt luftiga och bra gångarter. Mild i sitt temperament och
väldigt arbetsvillig under ryttare. Han erhöll hela 40 p vid sitt bruksprov 2010 och 40 p år 2017. Han är idag
under utbildning i svår dressyr med sikte på de högre skolorna på och ovan mark.
Fadern 947 Favory Allegra XXVI, är född 1987 vid det slovenska stuteriet Lipica och har verkat som
framstående avelshingst vid samma stuteri. Genom sina avelsmeriter kom han som utbyteshingst till
Szilvásvárad, Ungern, och blev sedermera stamhingst där under namnet Favory XXVIII. Farfar 321 Favory
Dubovina, född 1964 i Piber, Österrike, var skolhingst på Spanska Ridskolan.
Modern 185 Favory XXIV-31 är stamsto vid Szilvásvárad och tillhör den ungerska stofamiljen 2038 Neapolitano
Juci (ursprungligen från Babolna 1905). Framstående tävlingshästar i ungersk spannkörning finns på moderns
sida.
30 Favory XXVIII-27 blev både Best In Show och Brukschampion vid Lipizzaner Riks 2014. Han erhöll då även
42 p av båda domarna.
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Betäckning/Priser:
Tillgänglig via naturlig betäckning vid hand.
Språngavgift: 3 500 kr
Levande fölavgift: 5 500 kr
För veterinäravgift och dygnskostnad kontakta stationen.
Alla priser exklusive moms.
Hingsthållare/ Betäckningsstation:
Seminstation Stuteri Nådhammar. Ansvarig veterinär är
Andreas Sandin.

Favory XXVIII {947 F. Allegra
XXVI} (L. 1987)

321 Favory Dubovina-4 (P.
1964)
527 Allegra XXVI (L. 1969)
73 Favory XX-12 {F. XXIV} (Sz.
1966)

185 Favory XXIV-31 (Sz. 1988)
55 Favory XXI-8 (Sz. 1972)

Ägare:
Stuteri Nådhammar
Therése & Andreas Bjerketorp
Nådhammar
153 96 Mölnbo
Telefon: +46 (0)70- 200 97 17
E-post: info@stuterinadhammar.se
Hemsida: www.stuterinadhammar.se

236 Favory XI Bora I (P. 1956)
21 Dubovina (Wsbch. 1946)
461 Neapolitano Capriola V (L. 1965)
358 Allegra XXII (L. 1961)
Favory XX (B. 1949)
566 Pluto XXIII (Sz. 1958)
Favory XXI (B. 1950)
10 Pluto XXII (Sz. 1955)
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32 LH121 Conversano Cavatina
Född: 2007 hos Jörgen Karlsson och Sarina
Lindberg
Reg.nr: 06-07-0455
Avelsvärdeklass: AB
Godkänd för avel från: 2012 i Norge, 2014 i
Sverige.
Mankhöjd: 156 cm
Bröstomfång: 191cm
Skenbensomfång: 21cm
Färg: Brun
Bruksprov: Totalt godkänt bruksprovspoäng 53,1
poäng. Ridbarhetsprov: 8 7 7 7 8 8 = 45p
medelpoäng 7.5.
Utökat ridbarhetsprov: 6 7 7 6 7 7 = 40p
medelpoäng 6.6.
Exteriör: Maskulin hingst av god rastyp med
trevlig uppsyn. Uttrycksfullt huvud, välformad
hals, välmusklad i bog och bål, bra bakparti.
Tät fram, i övrigt välbenad. Energisk
vägvinnande, något överilad skritt. Travar lätt
med god takt, bra hasarbete.
Poäng: 9 8 7 7 8 = 39p

Presentation:
Conversano Cavatina är en allsidig och välmeriterad hingst som tävlat inom flertalet discipliner med vinster
och placeringar, allt från dressyr till hoppning och körning. Inom dressyren har han startat tom MSVC och är
kvalad för start i MSVB. Inom körningen har han debuterat i vår körförenings klubbtävlingar med goda
resultat, det är också denna disciplin vi satsar på i dagsläget.
"Bruno" som han kallas hemma, har ett otroligt trevligt temperament och älskar att visa upp sig ute på
evenemang, då han reds in som unghäst fick han smeknamnet "Snygg-Bruno" av tjejerna som gick på
ridskolan där han stod uppstallad.
Bruno lämnar lugna och sociala avkommor som alla fått hans mod, fina gångarter och exteriör. Han har även
nedärvt sin fina bruna färg till en av sina avkommor.
Bruno har flertalet välmeriterade hästar i sin härstamning, bland annat hans mor som stambokfördes med 42
poäng, hans morfar var elit-hingsten 12 (2436) Bana Siglavy -9, hans far var 25 Conversano XXIII-35 den första
godkända svarta lipizzanerhingsten i Sverige, som tyvärr lämnade alldeles för få avkommor.
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Betäckning/Priser:
Tillgänglig på naturlig betäckning.
Språngavgift: 4 000 kr
90-dygnsavgift (konstaterad dräktighet): 6 000kr
Moms + ev. veterinäravg. (ex. dräktighetsundersökning/
ultraljud) tillkommer. Uppstallning/bete 120 kr/dygn.
För ev. rabatter kontakta hingsthållaren.
Hingsthållare/ Betäckningsstation:
Jörgen Karlsson och Sarina Lindberg.

Ägare:
Jörgen Karlsson och Sarina Lindberg
Sparlösebergs gård
534 90 Vara
Telefon: +46 (0)512-620 23,
+46 (0)70- 316 20 23
E-post: sarina.lindberg@gmail.com
Hemsida: www.lipizzaner.nu

Conversano XXIII
Sz. 1970

Conversano XX B. 1957

99 Maestoso XXVIII
Sz. 1974

Maestoso XXVII B. 1959

25 Conversano XXIII-35 Tera

12 (2436) Bana Siglavy -9
190 Siglavy Capriola Cavatina
112 Neapolitano Natalie

4 Favory XX Sz 1960

16 Siglavy Capriola Sz. 1968
Capriola VIII-7
Conversano Rita
Neapolitano XIII-3
131 (577) Favory XVIII
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33 Favory Zeven
Född: 2013 hos familjen Hedstrand
Reg.nr: 06130548
Avelsvärdeklass: AB
Godkänd för avel från: 2018
Mankhöjd: 154 cm
Bröstomfång: 180 cm
Skenbensomfång: 19 cm
Färg: Skimmel
Bruksprov: Godkänt ridbarhetsprov: 9 8 8 9 9
9 = 52p., medelpoäng 8,66
Exteriör: Linjerad hingst av mycket god rastyp,
något lågställd. Välformad hals med gott djup,
långt muskelfyllt kors. Tät fram, i övrigt
nöjaktigt korrekt. Avspänd, taktmässig skritt.
Lätt trav med god takt och mekanik.
Poäng: 8 9 7 8 8 = 40p

Presentation:
Lipizzanerhingsten 33 Favory född 2013 kommer finnas tillgänglig för naturlig betäckning under 2021 för friska
ston oavsett ras.
Avelsgodkändes 2018 med 40p exteriört, ridprov 988999 han har dessutom presterat på nationell tävlingsnivå
i flertalet westerngrenar vilket gav honom ett AB.
Zeven tävlar i flertalet koklasser och time edvent-klasser på nationell nivå med topplaceringar.
Han tränas även i dressyr och hoppning. Han är visad flertalet gånger med bla 40 och 42p. bästa unghäst,
bästa hingst och best in show.
Mycket lätthanterad, lugn och otroligt snäll. Första stofölet visades på RIKS -19 med mycket bra resultat
888887=47p exteriört, bästa föl mm.
Ger väldigt sociala och nyfikna föl med milt temperament.
I Zevens härstamning återfinns både skolhingstar från Spanska Ridskolan och framstående tävlingsindivider i
ungersk spannkörning. Hans härstamning är till största del ungersk (far, morfar, mormorsfar) med de båda
ELIT-hingstarna 12 (2436) Bana Siglavy-9 och 7 (506) Pluto XXVI-4 på sin moders sida. även mormor är Elitpremierad.
Zeven finns strax norr om Kalmar.
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Betäckning/Priser:
Tillgänglig på naturlig betäckning.
Språngavgift: 3 500 kr
45 dygnsavgift: 4 500 kr alternativt
90-dygnsavgift (konstaterad dräktighet): 5 500 kr
Uppstallning 150kr/dygn eller bete75kr/dygn Ev. ultraljud
tillkommer.

Ägare:
Josefin Hedtrand
Runvägen 3D
393 52 Kalmar
Telefon: +46 (0)73- 051 69 61
E-post: gloria134@hotmail.com

Hingsthållare/ Betäckningsstation:
Josefin Hedstrand.

Favory XXVIII {947 F. Allegra
XXVI} (L. 1987)
30 Favory XXVIII-27 (Sz. 2004)
185 Favory XXIV-31 (Sz. 1988)

201 Siglavy Capriola Zingoalla
(Swe. 2010)

12 (2436) Bana Siglavy-9 (Ba.
1986)
153 Pluto Zantana (Swe. 1991)

321 Favory Dubovina-4 (P. 1964)
527 Allegra XXVI (L. 1969)
73 Favory XX-12 {F. XXIV} (Sz. 1966)
55 Favory XXI-8 (Sz. 1972)
1300 Siglavy Capriola VIII-7 {S.C. IX} (Sz. 1976)
2524 Conversano Rita (Ba. 1977)
10 Pluto Fantasia-24 (P. 1974)
111 Pluto Zorba (Swe. 1985)

18

34 Pluto Timon
Född: 2011 hos Christer Thorstensson,
Eskilstuna
Reg.nr: 06-11-0520
Avelsvärdeklass: B
Godkänd för avel från: 2018
Mankhöjd: 155 cm
Bröstomfång: 184 cm
Skenbensomfång: 20 cm
Färg: Skimmel
Bruksprov: Godkänt ridbarhetsprov 7 8 9 8 7 8
= 47 p., medelpoäng 7,8.
Exteriör: Maskulin med god utstrålning och
med utmärkt rastyp. Härlig karaktär och
utstrålning. Rastypiskt huvud, välformad hals.
En harmonisk sida. Välbenad. Energisk och
vägvinnande skritt med trevlig spänst. Traven
är luftig med utmärkt mekanik.
Poäng: 9 8 8 9 9 = 43 poäng

Presentation:
34 Pluto Timon är en orädd och framåt hingst som dessutom är mycket social och vänlig. Han reds in som
sexåring och har sedan dess tränats allsidigt, med inriktning mot dressyr, men han har även provat på
hoppning både på bana och terränghinder. Likaså har han tränat WE där hans mod kommer väl till pass.
Timon är en hingst av utmärkt rastyp som fick hela 43 poäng på exteriörbedömning vid avelsvärderingen i
april 2018 där han även fick pris för högst bedömda hingst för dagen och fick utmärkelsen Bästa svenskfödda
hingst. Timon har en luftig trav med utmärkt mekanik, en energisk och vägvinnande skritt. En mycket bra,
luftig och rund galopp med stor kapacitet.
Timons far är 17 Pluto Ramon, vars far är 8 (336) Pluto Alda, tidigare skolhingst på Spanska Ridskolan i Wien.
Timons mor är ELIT-premierade 181 Favory Titania som tillhör den ovanliga stofamiljen 555 Generale.
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Betäckning/priser:
Tillgänglig via semin (färsk & transport).
Språngavgift: 2 500 kr
90-dygnsavgift: 5 500 kr alternativt
Levande föl: 6 500 kr
Moms tillkommer på alla priser. Frakt för transportsemin, ev.
stationsavgift för sto tillkommer. Vid seminering med färsk semin tar vi
emot ston på vår seminstation på Ängvaktartorp, Eskilstuna.

Ägare:
Christer Thorstensson
Kjulamon Ängvaktartorp
635 06 Eskilstuna
Telefon: +46 (0)70-264 65 85
E-post: hanna@angvaktartorp.se
Hemsida: www.angvaktartorp.se

Hingsthållare/ Betäckningsstation:
Hanna Blomkvist, Ängvaktartorp, Eskilstuna.

8 (336) Pluto Alda-28 (P. 1966)
17 Pluto Ramon (Swe. 1992)
104 Favory Rosita (Swe. 1979)

5 Favory XXIII-10 (S.d.J. 1968)
181 Favory Titania (Swe. 1997)
Cinkos (Swe. 1977)

138 Pluto VIII Santa (H. 1945)
63 Alda (P. 1957)
3 Favory XXI-7 (Sz. 1970)
109 Neapolitano Burina (Swe. 1973)
Favory XXIII (S.d.J. 1953)
18 Pluto III-2 (S.d.J. 1950)
Pluto XXVI-8 (Sz. 1971)
140 (5064) Pluto XXV (Sz. 1965)
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När fölet är på gång
Text och bilder: Maria Toxen-Worm

Att stoet fölar någon gång mellan dag
320–340 i dräktigheten, är den normala
utgången för det dräktiga stoet.
Om fölet skulle komma innan dag 320 i
dräktigheten, talar vi om för tidig fölning
och kan räkna med en högre dödlighet
hos fölet.
Oftast går fölningen bra, men hur skall
du veta om du faktiskt behöver ingripa
under fölningen och vad kan vara bra att
packa ner i din ”fölningsväska”?

Fölningens olika stadier

Det högdräktiga stoet Barbana IV på dräcktighetsdag 338

Fölningen brukar delas in i 3 stadier
(öppningsstadiet, utdrivningsstadiet och efterbördsstadiet) där utdrivningsstadiet normalt pågår i
genomsnitt 15 minuter.

Under öppningsstadiet är stoet normalt stående och kan växla mellan oro och lugn då hon kan stå
och äta. Det är inte ovanligt att hudtemperaturen ökar eller att hon vandrar runt med ett spänt uttryck.
Utdrivningsstadiet börjar med att den yttre fosterblåsan brister och att ca 10-15 liter fostervatten
rinner ut. Strax efter att vattnet har gått syns den inre fosterhinnan i slidöppningen.
Fölet kommer ut med ett framben strax före det andra efterföljt av nosen.
Var beredd att ingripa om:
Om förlossningen stannar upp efter att vattnet har gått.
Om stoet har tydliga krystvärkar utan att någon fosterblåsa syns.
Om du misstänker ett felläge.
Om det första som kommer ut ser ut som ett rött sammetstyg i stället för en blåaktig fostersäck.
Detta kan vara en så kallad ”red bag delivery” där moderkakan kommer först och är mycket allvarligt. Här
behöver man agera snabbt men också vara säker på att det faktiskt är just moderkakan och inte någon annan
röd struktur som är på väg ut.
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På grund av att fölningsförloppet i regel går
snabbt, hinner sällan någon veterinär fram i tid för
att hjälpa till med ett felläge.
En snabb läges rättning (inom ½ timma) kan vara
möjlig att göra, men senare är det ofta svårt då
livmodern drar ihop sig väldigt hårt.
Ring din veterinär, oftast kan veterinären ge dig
värdefulla råd i väntan på hjälp. Det finns flera
veterinärer som hjälpt till att förlösa ston över
telefon. Förbered dig väl genom att prata med
någon av föreningens erfarna uppfödare, studera
fölningsförlopp på internet, och/eller läs boken
”Att bli med föl” – av Stig Holmstedt, Monica
Magnusson Falk och Lennart Peterson Brodda.
Tips för dig som skall packa
”fölningsväskan”
 En linda att linda upp stoets svans med
 Största varianten av nappflaska för bäbisar
 Rena handdukar och en tvål
 Sax
 Klorhexedinlösning, 0,5%
 Laxeringsmedel, exempelvis microlax
 Råmjölksersättning om det skulle behövas
 Sopsäck att samla upp moderkakan i efter
fölningen
 Glidslem
 Pannlampa, om det är mörkt och ingen
belysning skulle fungera
 Påsklämma till navelsträng om den inte
slutar blöda
 Något att äta och dricka till dig själv om
natten skulle bli väldigt lång
 Plasthandskar

Barbana IV fölar på dag 340.
Här kommer fölet ut på rätt sätt med ett framben strax
före det andra.

Fölet har precis kommit ut och hälsar på sin mamma

Normalt diar fölet redan efter 1-3 timmar efter
fölningen, men om fölet inte börjat dia efter två
timmar bör du hjälpa fölet att komma igång.
Om något skulle hända med sto eller föl kan det
vara bra att ha numret till ¨”föl och ammajouren”
som kan hjälpa dig att få tag på amma, eller så
kan du själv anmäla ditt sto som amma.

FÖL OCH AMMAJOUREN

0733 14 13 16

Här diar fölet på egen hand efter att ha fått hjälp att
hitta till mjölkbaren
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Utebliven dräktighet på ett äldre maidensto
Text: Sophia Svensson

Att inseminera ett äldre maidensto (ett sto som ej
tidigare fått föl) kan kräva extra
försiktighetsåtgärder. Jag kommer därför att
berätta om min erfarenhet av att inseminera just
ett äldre maidensto, som för mig resulterat i både
förtvivlan och sorg. Jag hoppas denna erfarenhet
kanske kan hjälpa andra som befinner sig i en
liknande situation. Jag beskriver nedan om
erfarenheter kring inseminering och inte naturlig
betäckning.
Planen på att avla på mitt sto har alltid funnits men
sattes i verket för två säsonger sedan när hon var i
11-års åldern, vilket jag då tyckte var en bra ålder
och inte för gammal för att få sitt första föl. Nu vet
jag dock att den åldern kan betraktas som ett äldre
sto ur avelsynvinkel.

Jag kontaktade en godkänd seminstation med
veterinärklinik ansluten och semin (TAI) användes
under säsongen. Mitt sto undersöktes inför
seminering och konstaterades frisk och
reproduktionsorganet såg fint ut. Tyvärr blev hon
inte dräktig den säsongen, trots försök vid tre
brunster. Bakterieprov togs vid inseminering
nummer två och visade på mycket svag tillväxt av
bakterier. Behandling var därmed inte nödvändig
men då hon inte tog sig gavs Hippotrim-pasta.
Notering gjordes under samtliga brunster om att
hon var lite trängre i livmoderhalsen men att det
gick bra att genomföra inseminering. Jag
konsulterade klinikveterinärerna men de kunde inte
ge mig några direkta råd. De lämnade mig istället
med känslan ”vi får testa igen nästa år och hoppas
på bättre lycka då”. Nu i efterhand har jag fått
kunskap om att de borde ha reagerat på att hon var
ett äldre maidensto och därtill trängre i
livmoderhalsen. Det gör mig så besviken när jag
tänker tillbaka på det, att inte kunskapen är större
hos de veterinärer som arbetar med avel.
Ett äldre sto, som dessutom inte fått föl, kan
behöva hanteras varsamt. Dels för att livmodern
varit orörd under så många år (de kan exempelvis
reagera på sperman). Dels är varje brunst förenat
med en risk för infektion då livmoderhalsen
öppnas. Även en trång livmoderhals är inget konstig

i sig utan en förklaring till en ”orörd” sådan, denna
ska då masseras upp så att den blir mjukare. En
trång livmoderhals kan bland annat vara en
förklaring till att stoet ej lyckas rena sig tillräckligt
efter en inseminering. Infektioner kan då
uppkomma vilket leder till en ogynnsam miljö där
ett embryo inte kan utvecklas. Där kan en sköljning
av livmodern vara aktuellt direkt efter
inseminering.
Eftersom jag inte fick några vidare råd, mitt sto var
ju ”friskt”, så testades färsk sperma under den
kommande säsongen i förhoppning om att det
skulle öka möjligheterna till dräktighet. Dräktighet
uteblev dock även vid detta försök och i förtvivlan
googlade jag för att hitta en förklaring. Jag fann då
en veterinär som var specialist inom
hästreproduktion varpå jag åkte med mitt sto för
utredning samma säsong.
I utredningen av mitt sto togs bland annat cytologioch bakterieprov samt ett vävnadsprov från
livmoderslemhinnan som analyserades vid ett
laboratorie i England. Av vävnadsprovet påvisades
förändringar i livmoderslemhinnan (på grund av
infektioner). Kort sammanfattat kan man säga att
de infektioner som skett efter inseminering ledde
till förändringar i slemhinnan vilket i sin tur gav en
försämrad möjlighet att upprätthålla dräktighet.
Vävnadsprovet visade även att det sannolikt har
förekommit en allergisk reaktion mot den vätska
som användes vid utspädning av semin. Man kunde
även se att det förekom en reaktion i
livmoderslemhinnan som visar att vulva inte sluter
tätt, vilket också kan vara en förklaring av ökande
ålder på stoet. Den behandling som föreslogs var
cutterage (avlägsnade av skadad slemhinna) och
intrauterin antibiotikabehandling.
Uppföljande besök och vävnadsprov visade
lyckligtvis på förbättrade chanser till dräktighet och
jag ser därför, trots allt, med tillförsikt på
kommande säsong och hoppas på ett föl under
2022.
Jag hoppas genom att berätta om denna erfarenhet
kunna bidra till en ökad kunskap och kanske vara till
hjälp för någon annan. Jag önskar er alla lycka till
med kommande avelssäsong och hoppas på många
fina föl under säsongen!
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Kalender 2021
Januari
Februari
-Hingstkatalog 2021
Mars
April
-Årsmöte Svenska Lipizzanerföreningen (prel.)
-Avelsvärderingar hingstar
Maj
-Konstituerande möte SLF
-ASHR årsstämma
-Capriole nr 1 (prel.)

Juli
-Riksutställning i Kumla, Örsta Kulle (prel.)
September
Oktober
-Höstmöte Svenska Lipizzanerföreningen
(prel.)
-Capriole nr 2 (prel.)
-LIF Generalförsamlingsmöte
November
-Friends Arena: Sweden International Horse
Show
December2021/Januari 2022
-Skicka in dina resultat till SLF för att tävla i
lipizzanercupen 2020

Juni
Augusti

SLF söker dig som…





Vill vara med i styrelsen?
Kan tänka dig att hjälpa till med SLF:s hemsida?
Kan tänka dig att vara med och skriva till Capriole?
Kan tänka dig att bidra som funktionär under några av våra kommande evenemang?

Hör av dig till styrelsen@lipizzaner.se

RIKS 2021
SLF planerar för att anordna RIKS-utställning den 11 juli. Det gör vi tillsammans med Svenska
Angloarabföreningen. Ett samarrangemang med Svenska Morganhästföreningen är ej möjligt detta
år då de förväntar sig så många deltagare att de behöver tillgång till en egen anläggning.
Givetvis kommer det behövas funktionärer på plats så hör av dig till styrelsen om ni har möjlighet att
hjälpa till under dagen, även enstaka timmar uppskattas, maila styrelsen@lipizzaner.se
Domare: Hans Wallenmyr
Anläggning: Örsta Kulle, https://idrottonline.se/RKKumla-Ridsport/
Datum: 11 juli 2021
Håll tummar för att situationen med Corona förändras och håll utskick på SLF hemsida och i
kommande nummer av Capriole för kommande information kring evenemanget.

__ __________
B PP

Sverige, Port Payé

CAPRIOLE

Avsändare:

Svenska Lipizzanerföreningen
c/o Fastén
Kuba 118
893 92 BJÄSTA
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