
CROCKER ROAD (USA) født 2001 
A.P. INDY – GALLANTA /NUREYEV

FREMME KVALITET PÅ NORSK AVL
For å øke kvaliteten på norsk avl har det vært en målsetning for Norsk forening for fullblodsavl (NFFF) å skaffe en 
hingst til Norge som kvalitetsmessig ligger i det ypperste toppskikt av hva som kan tilbys i Skandinavia. Etter grundige 
undersøkelser og vurdering av flere alternativer besluttet vi å gå til innkjøp av hingsten CROCKER ROAD.
 
Begrunnelsen for å velge en hingst fra Chile var følgende:
Nivået på galoppsporten i Chile er meget høyt. Fullt på høyde med nivået i f.eks Tyskland og Italia. Dette er 
dokumentert gjennom import av chilenske løpshester til Skandinavia som ofte har gått rett inn i den Skandinaviske 
eliten. I Chile finnes fem galoppbaner hvor det avholdes nærmere 80 løp i uken med sesong stort sett hele året. 
Nivået på chilensk oppdrett er høyt og de største stutteriene har en produksjon på over 50 føll hvert år. CROCKER 
ROAD kommer fra Haras Matancilla, ett av de aller største og mest meritterte stutterier i Chile. På samme stutteri ble 
for øvrig norges kjenningen Steve’s Champ født.

Den økonomiske utviklingen har vært sterk i Chile de siste årene. Derfor har chilenske stutterier satset kraftig på 
innkjøp av nye avlshingster. En rekke amerikanske og europeiske topphingster er nå stasjonert i Chile. Konkurransen 
mellom de største stutteriene er knallhard og hingster skiftes ofte ut etter bare 3-4 sesonger. Dette har sammenheng 
med at de da har gjort sin tjeneste og at deres avkom nå er klare for avl og da med andre hingster. Det naturlige da 
kunne være at utgående hingst ble solgt eller utleid til mindre stutterier. Dette er imidlertid sjelden praksis i det de 
store stutteriene ikke vil ta sjansen på og overlate en hingst til et stutteri med svakere hopper, noe som kan svekke 
hingstens verdi som morfarshingst. Da er det bedre å enten la hingsten pensjonere seg på stutteriet eller å selge den 
til et land som Norge, hvor fremtidige resultater ligger så langt unna at de ikke vil bli registrert i hjemlandet.

Det er denne holdningen hos chilenske stutterier som har gjort det mulig å skaffe en hingst av så høy kvalitet som 
CROCKER ROAD til Norge og for så vidt Merchant of Venice som samtidig ble importert til Sverige.

AVSTAMNING
Når man skal velge en hingst for avl er det viktig at han har solid avstamning i alle ledd. Kvalitet avler kvalitet. 
Selvfølgelig kan hester med moderat avstamning også produsere gode løpshester, men det er sjelden at disse avler 
videre.

Flere hevder at deres hest har Skandinavias beste avstamning. Vi sier bare: – Studer selv, og gjør deg opp din 
egen mening!

CROCKER ROAD har en «gullkantet» avstamning med kryss over SOMETHING ROYAL, mor til SECRETARIAT og 
SIR GAYLORD.

Far: A.P. INDY : Horse of the Year og champion eldre hest I USA i 1997
Far til 25 individuelle GR1 vinnere og ledende avlshingst i USA i 2003 og 2006.
Hans avkom har til sammen løpt inn USD 112 millioner.
I sitt siste år i avl før han ble pensjonert i 2011 hadde han en stud fee på USD 150 000.
Hele 33 av hans sønner har vært satt i avl. Til sammen har de produsert 369 «black-type» vinnere.
 
Mor: GALLANTA: Vinner av 3 løp I Frankrike, inkl. PRIX de Cabourg GR3, nr. 2 i PRIX MORNY GR1
Mor til 8 startende avkom som alle er vinnere. 4 hingster og 4 hopper.
Samtlige hingster er avlshingster. Samtlige hopper har produsert vinnere og avkom med «black-type».
 
Annen mor: GAY MISSILE Vinner av 10 løp i USA, inkl. Ashland Stks.
 
Listen over mor og annen mors avkom med «black-type» krever fire fulle A4 sider. Tar vi også med tredje mor blir det 
totalt ni sider. Det vil derfor føre alt for langt å gå i detaljer om dette her. Man skal i hvertfall søke lenge før man finner 
en Sir Line og Family Line som omfatter så mye kvalitet.
 
Vi viser derfor til komplett Sir Line og Family Line som kan hentes ut på The Norwegian Stud sin hjemmeside:
www.thenorwegianstud.com



EKSTERIØR OG GEMYTT
Når man skal velge en hingst for avl er eksteriør og gemytt en viktig egenskap å bringe videre.
Eksteriør overlater vi til kåringsnemden og publikum å vurdere.
I de to månedene han har tilbrakt på The Norwegian Stud i Heradsbygd har han oppført seg eksemplarisk. Han er lett 
å håndtere, tar alt med stoisk ro og er en gentleman på alle måter.

EGNE LØPSPRESTASjONER
År Starter 1st 2 nd 3rd up USD
2003 1 1 980
2004 4 1 2 1 43 792
2005 4 1 2 1 51 380
Totalt 9 2 2 2 3 96 152

 
Hans beste distanser var 1400 til 1800 meter.
Hans beste løp var seieren over 1600 meter i en Allowance på Del Mar som 4-åring.
Prestasjonen ligger på høyde med hva den Skandinaviske eliten presterer.

AVKOM
Det sikreste mål på hva en avlshingst sin kvalitet er kvaliteten på avkommenes prestasjoner:
Her kan CROCKER ROAD vise til meget gode resultater.
 
Dokumenterte prestasjoner i avl gjennom to sesonger i Chile:

• Far til vinnere av 90 løp på 2 årganger (pr. 31.12.2011) Avkommene vinner løp både på gress og dirt-track. 

• Far til 3 «black type» vinnere og 7 «black type» plasserte. Fullstendig presentasjon finnes på CROCKER ROAD sin 
hjemmeside. 

• Nr.3 på listen over første årshingster i Chile 2010. 
 

• Nest høyeste vinnerprosent pr avkom blant de 25 høyest rankede hingstene i Chile i 2011 med 72,5 %. Til 
sammenligning har årets championhingst i Chile (totallisten), TUMBLEBRUTUS en seiersprosent pr startende 
avkom i 2011 på 72,1 %, den kjente amerikanske shuttle hingsten, PROUD CITIZEN 72,5 % og MERCHANT OF 
VENICE som nå er innkjøpt til Sverige 63,0 %. 

• De tre nevnte hingstene ligger også bak CROCKER ROAD på listen over mest innridd pr. startende avkom. Hvor 
Crocker Road endte opp som nr. 4 på totallisten blant de 25 høyest rankede hingstene i Chile i 2011.

CROCKER ROAD oppstalles på The 
Norwegian Stud på Heradsbygd som har 
flotte fasiliteter og individuell oppfølging.

For bestilling kontakt stallmester 
Therese Sellevold
Telefon: 455 00 694 
E-post: post@tnsas.no

Hingsteansvarlig og behjelpelig med 
transport  
Johnny Bjørnsen
Telefon: 976 55 061 
E-post: b.johnny.b@hotmail.com


