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N
ämn Sandro Hit 
för dressyruppfö-
dare och du kan 
få vilken reaktion 
som helst om den 
svarte, i år 23-årige 

avelsmatadoren. Om tongångarna 
genom åren varit allt från översval-
lande positiva till lika negativa, så 
får hingsten i dag upprättelse både 
genom egna avkommor och en 
smått enastående förärvning som 
farfar och morfar.

Höll inte hoppmåttet
Sandro Hit var predestinerad för 
hoppning, matchades för hopp-
ning som ung, men höll inte måttet 
i sitt flerdagarsprov. 

Hans mor Loretta hade alltid 
haft verkligt fina gångarter och 
Sandro Hit rörde sig riktigt bra 
redan som föl. Som 2,5-åring blev 
han licensierad i Oldenburg, lite 
med nöd och näppe. 

– Han blev godkänd och efter-
som han hade en udda blodslinje 
var han tvungen att bevisa sin ka-
pacitet, det gjorde han, sade Paul 
Schockemöhle för några år sedan i 
en intervju. 

Sandro Hit gjorde ett 100-da-
garsprov där han blev sexa bland 
gångartsbetygen medan hopp-
ningen var oanvändbar. Bra teknik 
men inget scope, var omdömet. 

Dubbel segrare
I stället slog den svarte hingsten 
och hans numera legendariske ryt-
tare, doktor Ulf Möller, igenom när 
de första årgångarna av unghäst-
VM genomfördes, då i Holland. 
Som 6-åring vann Sandro Hit ung-
häst-VM, tre månader senare blev 
han Bundeschampion. 

Runt millennieskiftet var Paul 
Schockemöhle mer handlare än 
hingsthållare. Affärsidén var att 
sälja relativt unga hingstar så fort 
priset var det rätta. Under unghäst-
VM pågick förhandlingarna med 
amerikanska kunder på Sandro 
Hit, samtidigt steg efterfrågan på 
betäckningar på hingsten. 

Schockemöhle valde att behålla 
Sandro Hit, som under flera år be-
täckte 600-800 ston – något som 
inte tillåter träning och tävling. 

Hingsten gjorde ett enda mee-
ting till i sitt liv. Som 7-åring tog 
han två segrar i Zwolle – sedan 
blev det bocken på heltid. Ulf Möl-
ler fortsatte att visa Sandro Hit på 
hingstvisningarna årligen med en 
avtackning 2011. Åren efter 2012-
13 visades hingsten vid hand, men 
nu är det pensionärstillvaro som 
gäller. 

Mycket av Sandro Hits popu-
laritet byggde på det faktum att 
han nästan oavsett sto levererade 
vackra, rörliga föl som i många 
många fall toppade fölauktioner-

nas resultatlistor. 
Hans uppgång kom samtidigt 

med ett skifte i den tyska upp-
födarbasen. Från äldre uppfödare 
med en son eller dotter som kunde 
rida in de egna uppfödningarna, 
till nya uppfödare utan egen möj-
lighet att producera en mer färdig 
unghäst. Den här gruppen var mer 
intresserad av att sälja sitt föl än att 
behöva köpa in utbildningstjäns-
ten. I Tyskland har jakten på ”föl-
producenter” inom gångartsaveln 
präglat de senaste femton åren. 

Poetin ökade intresset
När Sandro Hit-dottern Poetin 
2 (Brand f -97 u Poesie e Bren-
tano II, uppf Brandenburgisches 
Haupt- und Landgestüt Neustadt 
/Dosse/) vann unghäst-VM 2003 
som 6-åring med Kathrin Meyer 
zu Strohen, började en redan fram-
gångsrik avelsresa bli smått legen-
darisk för Sandro Hit. 

Vid den här tidpunkten hade han 
redan 36 premierade söner i tyska 
förbund, bland dem Sandreo, Ste-
dinger och Poetins helbror Samba 
Hit I som skulle följas av nummer 
II, III, IV och V. De var liksom Poe-
tin framgångsrika i unghästklas-
ser. 

Poetin var bara den första  i en 
lång rad framgångar på unghäst-
VM och Bundeschampionat. Un-
der 2000-talet kom det mängder 
med avkommor och med dem 
följde också högre förväntningar 
och kritik.

Behövde bevisa mer
Sandro Hit, jämnårig med De Niro, 
har alltid haft mycket högre krav 
på sig från omvärlden att leverera 
avelsresultat. Kanske beror det på 
att han inte har en klassisk dres-
syrstam – kanske kom misstänk-
samheten av att han aldrig själv 
tävlade efter unghäståren. 

En sak är säker. När en hingst be-
täcker i stor mängd är det näst intill 
omöjligt att upprätthålla hög kva-
litet rakt igenom. Med popularitet 
kommer ston som inte passar och 
uppfödare som vill göra ett snabbt 
klipp på vackra föl. 

Sandro Hit har fått sin beskärda 
del av båda delar och lyckas ändå 
göra ett positivt avtryck. Index-
mässigt är han inte längre kvar 

bland Tysklands en procent bästa, 
men han har sju söner och fem 
sonsöner med bland de indexmäs-
sigt 100 bästa gångartsförärvarna 
2015.

Förärvningsäkra Loretta
Sandro Hits fader Sandro Song är 
ingen dålig hingst, men modern 
Loretta är ett alltigenom maka-
löst sto. Hon har producerat tre 
framgångsrika söner: Sandro Hit, 
Diamond Hit (e Don Schufro) och 
Royal Hit (e Rohdiamant-sonen 
Royal Dance). 

Hennes döttrar har producerat 
hingstarna Likoto Hit och Royal 
Schufro. Sandro Hits helsyster La 
Traviata har hos Xavier Marie på 
Haras du Hus producerat ett antal 
bra hästar.

Äntligen avkommor i GP
Sedan ett antal år finns det gott om 
Sandro Hit-avkommor som tävlar 
internationellt från Intermediaire 
I till Grand Prix, 2015 var de 62. 
Det är näst bäst i klassen och bara 
De Niro har fler med 67, samtliga 
äldre. Som jämförelse hade Jazz, 
vars tid håller på att gå ut, 53 och 
Gribaldi 47. 

Flera av Sandro Hits bästa av-
kommor är tillverkade runt 2004-
2006 när fler uppfödare verkade se 
hur han bäst kunde användas. Det 
gäller att kombinera honom med 
ett sto med god bakbensaktivitet.

Fjolårets bästa avkommor var 
Ulrich Equines Emilion och Show-
time, båda ridna av Dorothée 
Schneider, samt Sandro Boy som 
tävlas av Lyndal Oatley och är ett 
OS-hopp för Australien. 

Hingsten Sancisco var en av de 
första avkommorna att nå Grand 
Prix och han har en dubbelkarriär 
som framgångsrik avelshingst. 
Mango Statesmann, född 2007, var 
även han framgångsrik på unghäst-
VM, och är nu uppe i Grand Prix. 

Sverige har sin andel av ätt-
lingar. Den godkände hingsten 
Santana, med Rubinstein I som 
morfar, har representerat landsla-
get tillsammans med Minna Telde 
många gånger. Mads Hendeliowitz 
aspirerar på en plats med sin Jim-
mie Choo Seq, med Don Schufro 
som morfar.

Guld värd
Sandro Hit blev juvelen och start-
skottet i Paul Schockemöhles kar-
riär som hingsthållare på gångarts-
sidan. Han har tjänat in sin vikt i 
guld, förmodligen mer än så ge-
nom söner och sonsöner. 

I takt med att tiden går omda-
nas hans eftermäle. Det förtjänar 
hingsten, som har givit så många 
vackra hästar att vila ögonen på. 

Kim C Lundin

HINGSTAR I 
VÄRLDSKLASS

IM SPECIAL DE MUZE

FLORENCIO I

VERDI TN

SIR OLDENBURG

HERNANDEZ QUALITY TIME

all at once  •  algot  •  Breitling  
caBrio vd Heffinck  •  canaBis z  •  cici senjor ask  

clinton  •  comme il faut  •  cornet oBolensky
cornettino ask  •  firestone  •  eldorado vd zesHoek  

elvaro   •  favorit ask  •  fuego de Prelet    
grandorado  •  ike  •  jamal vd Heffinck
joHnson  •  kafka vd Heffinck    latour   
le tot de semilly  •  lord z  •  maliBu z   

 orlando  •  PilotHago  •  Quarz ask  
starPower  •  zacHarov  •  zamBesi m fl

Läs mer om alla våra hingstar 
och få avelsråd på: 

www.eklunda.com

EKLUNDA STUTERI
0705-78 58 62

HEMERALD FAVORIT ASK

Karriärbyte. Han är den svarta hingsten som efter ett misslyckat 
flerdagarsprov i unga år blivit idol som vuxen. Efter hjälp från en viss 
doktor Möller frälste han halva världen och avskyddes av den andra.   
I dag är Sandro Hit självklar som skapare av en ny hingstlinje, en  
outcross som räddade tysk avel för femton år sedan.

Från misslyckad hopphäst    till dressyrkung

Han blev godkänd och 
eftersom han hade en 
udda blodslinje var han 
tvungen att bevisa sin 
kapacitet, det gjorde 
han”


