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Man kan si mye om
amerikanere, men
når det gjelder sta-
tistikk, er man i en

egen divisjon på andre siden av 
Atlanterhavet.

To megastudier gjort i USA viser
interessante funn. Begge studiene er
gjort på galopphester. Det hadde vært
interessant å vite om man ville fått et
annerledes resultat om man gjorde
samme studie på travere. Kanskje kan
noen av leserne hjelpe oss med å vise
til tilsvarende studier gjort på andre 
raser?

Magasinet Blood-Horse i USA har
sett på avkom til 65 000 avlshopper
som fødte føll mellom 1998 og 2000,
og derved sammenlignet prestasjonene
til over 400 000 føll fram til i fjor! 
Da er der ikke lenger mulig å skylde på
tilfeldigheter!

Her er konklusjonene som enklest
kan oppsummeres slik: Jo bedre hoppa
gjør det i banen, jo større er sjansen for
at hun avler godt!

✔ Føll etter Gr 1-vinnere (de beste i
verden) tjener 2.5 ganger mer 
penger enn gjennomsnittet. Sjansen
for å vinne et storløp er fem ganger
større enn snittet om man har et 
avkom etter en Gr 1-vinner.

✔ Avkom etter hopper som har vunnet
eller vært plassert i storløp eller bed-
re, men ikke vunnet Gr 1-løp, gjør
det bedre enn snittet, men ikke like
godt som hestene i gruppen over.

✔ Avkom etter ustartede hopper gjør
det bedre enn avkom etter hopper
som startet, men aldri vant.

✔ Føll som er født etter at hoppa var
tom året før underpresterer.

✔ Føll nummer to, tre og fire i en 

søskenflokk, har størst sjanse til å
bli topphester. Aller best sjanse har 
føll som er født som nummer to i
søskenflokken. Fra føll ti og utover
er sjansen liten for at det blir en
topphest av avkommet.

– Jeg er mest overrasket over at det
viser seg at føllene som er født etter at
hoppa har vært tom, ikke er like gode
som andre. De andre funnene var som
forventet, kommenterer Clifford Barry
ved Pine Oak, et svært godt stutteri i
Kentucky.

Støtte i gammel studie
En lignende studie ble gjort på 80-tallet
og resultatet var i samme gate.

Her ble alle hoppene som ble solgt
på auksjonen i Keeneland, Kentucky,
USAs viktigste auksjon, undersøkt.
Hoppene ble delt i to grupper, de med
topp stammer som ikke hadde prestert
godt i løpsbanen, og de med sterke 
løpsprestasjoner, men med mindre
gode avstamninger.

Gruppe 2, de med gode prestasjoner,
gjorde det nesten dobbelt så godt. I den
gruppen avlet elleve prosent storløps -
vinnere, mot seks prosent i gruppe 1.

Samme resultat fikk man om man
regnet Gr-løpsvinnere, altså de beste
hestene. Her klarte gruppe 2 fem 
prosent vinnere, mens gruppe 1 stoppet
på 2.3 prosent.

Alle som har holdt på med avl, vet at
det ikke kun er snakk om vitenskap og
matematikk, en god porsjon flaks er
heller ikke å forakte! Men å jobbe mot
statistikken, er neppe noen god tanke i
det lange løp. Noe å tenke på neste
gang du skal kjøpe hest, og lommeboka
tilsier at du må velge mellom gode 
prestasjoner og spennende blodlinjer!

God i banen, god i avlsboksen

Tekst

Bjørn Erik
Lobben

Funny Legend er den beste galopphesten født i Norge 
noensinne. To studier gjort i USA viser at hennes 
framtid som avlshoppe er lys… Foto: hesteguiden.com

… noe som hennes førstefødte Funinthesand (til venstre) allerede er på vei til å bevise. Han hadde et meget godt år
som 2-åring i fjor. På bildet vinner han i debut på Øvrevoll. Foto: hesteguiden.com

Prix de l’Arc de Triomphe er løpet
de fleste vil plukke ut som verdens 
beste galoppløp. Hingstene som
vinner løpet, pleier å gå en lys 
avlskarriere i møte.

Det er ikke så mange hopper
som prøver seg mot hingstene i 
testen på Longchamp i Paris, men
noen har klart å vinne Gr 1-løpet,
17 stykker for å være nøyaktig, 
siden første utgave ble løpt i 1920.
De siste vinnende hoppene, 
Zarkava og Danedream, har ikke
føll å vise til i banen, da står vi
igjen med 15. Et for lite antall til en
god analyse, men uansett er det

interessant å se at de har gjort det
svært godt i avlen.

Hele sju av de Arc-triumferende
hoppene har gitt avkom som har 
vunnet på Gr 1-nivå, eller det som vil
tilsvare det i dag. Mange av de kom i
en tid da det ikke var slik inndeling.
Aller best har Urban Sea gjort det,
mor til megastjernene Sea the Stars
og Galileo, samt flere topphester.

Ytterligere fire har gitt avkom
som har prestert på toppnivå uten å
vinne Gr 1-løp. 

Det vil si at bare fire har floppet i
avlen, av de fire var det ei hoppe som
aldri fikk føll.

Har du hørt påstanden om at gode løpshopper ikke
gjør det godt som avlshopper? Den er bare en myte! Arc-vinnerne gir superføll

Zarkava er nest siste hoppe som har
vunnet verdens største galoppløp
Prix de l’Arc de Triomphe, og med
det en av verdens mest spennende,
unge avlshopper. Foto: Pacemaker




