www.bollerup.se

BOLLERUP
-avel i världsklass

Bakgrund
Bollerup köpte sina första halvblodsston 1972. De som köptes in var Lankella 8714 f.
1969 e. Lansiär 377 u. Onkella 5661 e. Onkel 182 u. Andora 2284 och Sabola 7172 f. 1963
e. Obelisk 394 u. Sabina 6141 e. Gaspari 340 u. Samba 5667 e. Sapeur 229. Båda stona var
mycket fertila och hade föl så gott som varje år. Fertiliteten är en viktig faktor som i hög
grad går i arv. Sabola blev bland annat mor till de godkända hingstarna Salan 498 och
Salvan 512, båda efter Lansiär 377. Salvan exporterades till USA 1981 som 9-åring och
verkade där fram till sin död 1994. Salvan 512 har en godkänd son i USA, Salvo CRB
9022. Två av Sabolas döttrar, helsystrarna Flambola 10922 och Flabola 12113 e. Flamingo
481, blev båda utmärkta avelsston med elitutmärkelse som följd. Flambola 10922 såldes
1981 till familjen Sigvard Svensson, Tommarp. Hon har lämnat många avelsston och
utmärkta ridhästar där hoppegenskaperna har varit framträdande. För att nämna en av
Flambolas avkommor med utmärkta hoppegenskaper, Fridolf e. Feliciano 823. Fridolf
hade placeringar upp till medelsvår hoppning i Sverige innan han exporterades till USA
och har där placerat sig upp till 1.60 hoppning.
Flabola 12113 stannade kvar på Bollerup hela livet och avelshingsten Trofé 703 e. Indus
530 är en av hennes avkommor liksom Monbola 15099 e. Monaco 602. Monbola, som
har tilldelats diplom och elit på grund av sina utmärkta avkommor, såldes som ungsto till
Birgitta och Curth Magnusson, i S Kverrestad.
Flabolas dotter Heba 14572 e. Herkules
504 har även hon uppnått ”elit”. De två
första fölen var hingstar e. Napoleon 625
som
båda
blev
framstående
dressyrhästar. Bäst blev Alsac som
exporterades till Tyskland i unga år men
såldes 1998 vidare till Nya Zeeland och
deltog i VM i Rom. Washington såldes
till Japan och tävlade upp till medelsvår
dressyr, mestadels i Sverige.
Ytterliggare en av Sabolas döttrar,
Herbola 12633 e. Herkules 504, är
belönad med ”elit”. Herbolas son Tristan
702 e. Indus 530 var segerhingst vid
avelsvärderingen 1985. Även Wenzel 759
e. Napoleon 625 är en stamboksförd
hingst men har inte varit verksam i avel.
Flera lovande ungston ur denna familj
bifinner sig i början av sin avelskarriär
bland annat döttrar e. Stanford 687,
Beach Boy 814, Quite Easy 958 m.fl.
Lankella födde 18 levande avkommor
och en av dem är den i Canada godkände
Flaminko CRB 9042 och en annan den i
USA godkände Flamenco CRB 9050,
båda e. Flamingo 481.

Flamkella
1974 föddes Flamkella 11553 e. Flamingo 481, diplom- och elitsto, som inte står sin mor
efter när det gäller förärvning. Sex avelsston, två godkända hingstar och dressyrhingstar
på världsnivå ingår i föllistan. De tre helbröderna Amiral 764, Bombay 898 och Cambay e.
Napoleon 625, har alla visat prov på mycket goda egenskaper för dressyr medan Amiral
även visat sig vara en god förärvare. Amiral är morfar till en utmärkt unghingst i Holland,
nämligen Scandic som är en elegantare upplaga och mer lik sin morfar än sin far, Solos
Carex DVH 609. Amiral tillhörde dressyreliten i världen och matchades mycket skickligt
av Kyra Kyrklund. Bland Flamkellas sex stamboksförda döttrar kan nämnas Flami 16725,
diplomsto, som bland annat är mor till den på Irland godkände hingsten Balans.
Indira 15613 e. Indus 530 är kanske den bästa av Flamkellas döttrar. Indira är diplomsto
och deltog som 3-årssto i riksutställningen på Elmia. Bland Indiras avkommor kan
nämnas två exporter till USA och dottern Standira 21079 e. Stanford 687. Standira är i sin
tur mor till Marzipan 24390 e. Maraton 600, vars son Qalle 1046 e. Quite Easy blev
godkänd för avel år 2003. Qalle 1046 har goda gångarter och bra hoppförmåga, det är en
hingst som är mycket arbetsvillig och har glimten i ögat.
1999 var ett av många framgångsrika avelsår, Bolleurp hade då inte mindre än fyra
uppfödningar med till finalerna i Swede Horse/Nordiska Häst i Jönköping. Segrade
gjorde Bronx, e. Napoleon625 u. Flamkella 11553, i gångartsfinalen för 4-åriga hästar och
på 5:e plats i samma final kom Brodway, e. Master 850 u. Starlett 22299.
I talangjaktsfinalen i hoppning för 3-åringar placerades Bacardi, e. Beach Boy 814 u.
Starlett 22299, på 5:e plats. Symfoni, e. Stanford 687 u. Inba 16726, placerades på en 10:e
plats i rikskvalitetstävlans hoppfinal. Nämnas bör att Symfoni vid tävlingarna i Jönköping
hade sin då 5 månader gamla dotter i boxen på uppstallningsområdet!

Stuteriet Bollerup
Sedan början 1970-talet bedrivs det i stor skala framgångsrik halvblodsavel på Bollerup.
Majoriteten av hästarna som idag finns på Bollerup är födda på stuteriet. En hel del
framgångsrika, framför allt dressyrhästar, är födda och uppväxta på Bollerup. Nämnas kan
till exempel helbröderna Amiral 764, Bombay 898 och Cambay e. Napoleon 625 u.
Flamkella 11558 e. Flamingo 481. År 1998 rankades Bollerup som femte bästa
dressyrstuteri i världen i boken ”Breeding Guide”.

Föl
Fölen går första sommaren på bete med
sina mammor för att komma in på
hösten och bli avvanda. Före
avvänjningen deltar alla fölen i
fölchampionatet, detta sker i augusti det
år fölen är födda. Efter avvänjningen får
de gå i gruppboxar, en för hingstar och
en för ston. De får vara ute i hage
dagligen för att busa och uppfostra
varandra. Redan här sker viss hantering
av fölen form av fölhantering och det är
eleverna som går på Bollerup som får
vara delaktiga i detta. Den hantering som
fölen genomgår här är uppbindning,
borstning och ”ledövnignar”. Efter en
vinter i dessa gruppboxar blir det åter
vår och en ny betessäsong som följd.

Fölston
Samtliga 3-årsston som uppnår klass I vid 3-årstestet betäcks och får föl som 4-åringar.
Efter fölningen utbildas de för att säljas eller för att gå in i skolverksamheten som rideller körhästar. Med detta upplägg hoppas vi få ett snabbare avelsframsteg och ett bättre
nyttjande av ungstona. De ston som fått föl som 4-åringar och därefter sätts in i
skolverksamheten vars avkommor visar sig vara bra individer vid 3-årstest, sätts oftast
åter in i avel.

Skolhästar

Majoriteten av skolhästarna är avlade,
födda och uppväxta på Bollerup. Det är
både skolhästar i ridning och körning.
Dessa används i undervisningen av
gymnasieeleverna. En del tävlas av
personalen innan de går in som
skolhästar. Gemensamt för dem alla är
att de gått kvalitetsbedömning som 4åringar. De skolhästar som kommer in
relativt unga i verksamheten utbildar vi
under tiden som de får gå lektioner med
de äldre eleverna. Vi försöker att, i den
mån det är möjligt, växla arbetet för våra
skolhästar på så sätt att de som kan gå
både ridning och körning, får göra detta.
Utbildningsståndpunkten på skolhästarna
varierar en del men när vi anser att en
skolhäst är ”färdig” så är den utbildad
minst LA dressyr men ska även kunna
enkla
galoppombyten
och
1.20
hoppning. Det är inte så att alla rörelser
utförs på bästa uppvisningssätt men
samtliga rörelser ska vara befästa och utföras på ett bra sätt.

Unghästar
Efter första sommarbetet kommer samtliga unghästar in på hösten för att gå i lösdrift. Vi
har en avdelning för hingstar och valacker och en annan för ston. Här kan de gå ut och in
som de själva vill. För att bedriva en meningsfull unghästutbildning behöver vi varje år ca
20 unghästar. Dessa rekryteras nästan helt genom egen uppfödning. Samtliga hästar körs
in efter första betessäsongen som 1,5-2-åringar. Detta sker genom att eleverna har
lektioner i unghästhantering, unghästutbildning och inkörning. När våren sen kommer
släpper vi ut hästarna för en välförtjänt sommarvila. På hösten som 2,5-åringar kommer
de åter in till lösdrifterna och nytt arbete, de ska ridas in. Inridningen sker vid 2,5-3 års
ålder.
Målet med denna utbildning är att
samtliga hästar ska kunna delta i 3årstestet i maj månad (det år de fyller 3
år). Efter att hästarna gjort sitt 3-årstest
släpps de åter ut för att få en välförtjänt
vila på sommarbete. De elever som vill
kan under 3:e året välja ytterligare en
unghästkurs, det är framförallt dessa som
hjälper till med sista matchningen av 3åringarna till 3-årstestet.
När hästarna kommer in på hösten är det
slut med lösdriftsystemet och de stallas in
i boxar och utbildningen av dem
fortsätter. Nu är det personalen som
utbildar hästarna med hjälp av frivilliga
elever som vill lägga ner delar av sin fritid
på detta arbete. Här sker den första
specialiseringen om det är nödvändigt,
rid- eller körhäst.
I övrigt utbildas ridhästarna både i
dressyr, hoppning och arbetas ofta
genom tömkörning. Inte sällan pendlar
de mellan någon månads ridutbildning till
någon månads körutbildning, just för att
få så allsidiga skolhästar som möjligt. Här
sker val, vilka hästar ska bli skolhästar
och vilka ska säljas. Denna uppdelning
sker ganska naturligt, vi sparar bara
’lämpliga individer’ som skolhästar. Målet
med denna utbildning är att hästarna på

hösten som 4-åringar ska kunna delta i
kvalitetsbedömning.

l.

Nordsvenskar
På Bollerup finns två godkända nordsvenska hingstar, Tugg och Zudden. Tugg 1964 e.
Tagg 1895 köptes in 2005 som 3-åring av Gunilla och Ingemar Klason, Nygård. Tugg
1964 godkändes som 3-åring och har gjort ett mycket bra bruksprov som 4-åring 2006,
med bland annat 42 p exteriört. Zudden 1992 e. Udd 1900 köptes in som föl 2004 av
Kjell Larsson, Vessigebro. Zudden godkändes som 3-åring och även han har gjort ett bra
bruksprov som 4-åring 2007, med bland annat 40 p exteriört. Båda hingstarna utbildas
inom körning av både personal och elever.

Zudden 1992

Tugg 1964

Seminstation

På Bollerup finns även en seminstation.
Här tar vi emot ston för seminering med
färsk och fryst sperma. Under 2005
började vi med embryöverföring på
Bollerup. Våra veterinärer har dock gjort
detta under flera år.
Uppstallning av ston med eller utan föl
finns att tillgå.

Veterinärklinik

Sedan januari 2005 har vi nöjet att ha
veterinärerna Ann och Anders Gånheim
stationerade på Bollerup. De har mycket
stor erfarenhet av stuteriarbete vilket vi
på seminstationen och stuteriet är glada
för. Utrustningen på kliniken är modern
med bland annat digital röntgen.

Sköthästar

Alla Bollerups hästar ingår i ett
sköthästsystem. Eleverna erbjuds att bli
skötare till någon av skolans hästar. De
hästar som ingår i systemet är allt ifrån
föl och fölston till de äldre skolhästarna.
Eleverna får som skötare ansvara för en
häst. I detta ansvar får eleverna i mån av
tid, hästens ålder och hur mycket den
används i skolverksamheten möjlighet att
rida på hästen. I ansvaret ingår även att
se till att hästen är väl skött med ansad
man och svans. Arbetet av och med
sköthästen sker på fritid.

Elevhästar

På Bollerup har eleverna möjlighet att ta
med sina egna hästar. Vi har ca 100
boxar som står till förfogande för
eleverna och deras privata hästar. Dessa
hästar sköter eleverna helt och hållet
själva på sin fritid.

Hästar till salu ?
Vi har alltid hästar till salu i olika åldrar och utbildningsnivåer!

Kontakta oss
Vid frågor eller funderingar om Bollerup, skolan eller hästarna så kontaktar Ni givetvis oss
så skall vi besvara Era frågor och hjälpa Er på bästa möjliga sätt att finna det Ni söker!

Kontakt information
Adress
Bollerups Lantbruksinstitut Naturbruksgymnasium
273 94 Tomelilla
Telefonnumer
Växel
Häst & Seminjour
Webadress
www.bollerup.se
E-mail
info@bollerup.se

0417 185 00
mob. 0708 38 50 42

