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I huvudet på en världsmästaruppfödare

Johan Heins
persburo melissen

För drygt 30 år sedan vann
holländaren Johan Heins
dubbelt guld på EM i hoppning och 1978 tog han VMbrons, som stalljockey hos
Leon Melchior på Zangersheidestuteriet.
I fjol stod han som uppfödare till två av vinnarna på
unghäst-VM i Lanaken,
6-åringarnas Vedor och
7-åringarnas Ubalia. Där
emellan har han varit holländsk förbundskapten och
förmedlat Beezie Maddens
VM-tvåa och dubbla OSguldmedaljör, Authentic.

Vad säger Johan Heins om hemligheten bakom framgångsrik hoppavel?
Använd ston som själva visat
prestation och kommer från ett
starkt möderne och undvik unga
hingstar till förmån för dem som
själva tävlat på högsta nivå och visat egen förärvning, är en sammanfattning av hans synpunkter.
Båda VM-vinnarna Vedor och
Ubalia är e Indoctro; 6-åringen u
Maaike e Darco-sonen Fedor och
7-åringen u Abalia, med den franska topphingsten Muguet du Manoir och fullblod bakom.

f. 2006, 169 cm, exteriör 41 p. B-premierad 2009.
Godkänd i Hannover 2008 och Norsk Varmblod 2009.
Bästa 3-åriga gångartshingst i Sverige 2009.
e Rascalino – Londonderry – Weltmeyer

foto: Marielle Andersson Gueye

Riktad avel för sporten
Annette Boe Østergaard

Finns det någon filosofi som du
lärde dig hos Leon Melchior och
nu använder själv?
– På den tiden talade man om
”riktad avel för sporten” och trodde att man fick kvalitet genom
massproduktion. Melchior ändrade den synen. I dag försöker vi alla
som han få fram en fantastisk prestationshäst genom att kombinera
en utmärkt hingst med ett sto som
haft en egen hoppkarriär och
kommer från en mycket bra mödernelinje. Som tidigare ryttare
vet jag exakt vilka egenskaper en
bra hopphäst behöver. För att få
fram en bra hopphäst behöver
man kombinera en bra hingst med
ett bra sto, säger han till nyhetsbladet Breeding News.
Vad menar du med ”egenskaper hos en bra hopphäst”?
– Jag skulle kunna skriva en hel
bok för att besvara den frågan. För
det första måste en bra hopphäst
ha en bra karaktär, temperament.
För det andra måste den ha en enastående teknik. Jag lägger också
mycket vikt vid en bra balans. Särskilt i galoppen måste hästen ha
en bra balans och ha lätt att byta
galopp. Sist men inte minst behöver en bra hopphäst vara stark, ha
mycket power.

JJ RayBan 1173

Överst: Johan
Heins har
många tankar
om avel.
Johan Heins
uppfödning
Ubalia vann
unghäst-VM
för 7-åringar i
höstas med
Michael Grave
som ryttare.

JJ RayBan blev bästa 3-åriga gångartshingst 2009 och är
en högställd, ädel och långlinjerad hingst med 9 på typ. En
mycket välbalanserad, harmonisk hingst med mycket god ridbarhet och lätthet i samtliga gångarter. Fadern Rascalino
(e Rotspon) representerar Rubinstein-linjen i tysk avel. Rascalino blev bruksprovsvinnare 2004 med rekordhöga 153
i dressyrindex och tog en 4:e plats i Unghäst-VM i dressyr
för 6-åringar 2007. JJ RayBan tillhör Rascalino´s första
fölårgång. Modern Lorena har Londonderry kombinerat med
Weltmeyer i stamtavlan och det finns utan avbrott 8 generationer med statspremieston i JJ RayBan´s mödernelinje. JJ
RayBan är godkänd både i Hannover, Tyskland, där han blev
”Prämienhengst” 2008 och i Norge, där han blev bästa 3åring i Norsk Varmblod 2009.



och f ler hästar som kan prestera
på GP-nivå. Kvaliteten på hästarna
har blivit bättre för sporten har
blivit svårare. Höjden på hindren
har inte ändrats, men bommarna
är lättare och bomhållarna f latare. Därför måste dagens topphästar ha mer blod, vara riktiga
”atleter” och vara mer rädda om
sig. Dessutom bygger banbyggarna mer tekniskt.

Färre ston för unghingstar

Hur anser du att stamböckerna
utvecklats på senare år? Anser
du att de är tillräckligt up-todate för att ge rätt stöd till sina
uppfödare?
– Stamböckerna är upptagna
Har ändrat åsikt
med att främja unga hingstar. De
– Min syn på uppfödare har för- borde koncentrera sig på att anaändrats efter att jag själv blivit det. lysera och uppmärksamma kvaliFörr brukade jag gnälla mycket teterna hos utmärkta möderneöver uppfödare, som hade fina linjer/stofamiljer och familjer som
hästar men inte ville sälja dem förärver sig framgångsrikt. Det är
fastän jag erbjöd stora
riskfyllt att främja en
pengar. Nu är det jag som »Nu förung hingst. Om han beinte vill sälja unghästar- står jag
täckt många ston och vi
na som jag fött upp. Nu
märker att avkompassionen sedan
förstår jag passionen för
morna är värdelösa, blir
avel: att välja hingst, vän- för avel.
många uppfödare besvikta på fölningarna, se fö- Avel är
na och har svårt att sälja
len växa upp, upptäcka
avkommorna. Stamböckunderderas talanger och så vierna borde begränsa anbart.«
dare. Avel är underbart.
talet ston för unga
Hur anser du att sporthingstar.
hästaveln utvecklats de senasVad är det största problemet i
te 20-30 åren?
sporthästaveln i dag?
– Förr fanns det bra hopphästar,
– Ett av de största problemen är
men de var färre än nu. Jag måste att uppfödare alltför ofta använockså säga att det fanns färre bra der unga hingstar. Jag föredrar
ryttare. I dag finns det f ler ryttare hingstar som först själva presterat

på högsta nivå och, ännu viktigare, visat förärvning genom bättre
avkommor. Jag använder alltid
hingstar som skaffat sig stor uppmärksamhet i hoppvärlden. Att
använda den typen av hingst ökar
chansen att få fram ett föl med
mycket kvalitet.

Stona måste hoppa bra
Vill du att dina egna avelsston
ska ha tävlat, låter du dem starta
först och betäckas sedan eller
tvärtom?
– Det är inte nödvändigt att de
har tävlat, men jag måste vara helt
säker på att de hoppar mycket bra.
De ska vara rädda om sig, och ha
mycket blod.
– De ston jag har som har ”för
mycket” blod, det vill säga är för
heta eller är för rädda om sig, passar inte att sälja och dem betäcker
jag. Så var det med mammorna till
de två som vann unghäst-VM, de
hade tävlat upp till 1,30 men var
för heta eller rädda om sig för att
sälja vidare.
– Nu har jag börjat en avelsplan
med 3-åriga ston som är egna uppfödningar. De ska få ett föl och sedan börja tävla.
Översättning och bearbetning
Cecilia Lönnell

Sammanfattning av intervju i Breeding
News for Sport Horses December 2008.
Detta internationella nyhetsblad innehåller information om internationell
sporthästavel. Se hemsida
www.breedingnews.com
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JJ RayBan 1173 är godkänd i Sverige, Norge och Hannover.
Han har högintressant härstamning, både på fädernesidan
och mödernet, med åtta generationer statspremieston i rakt
nedstigande led.
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