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JJ RayBan 1173
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

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 rid-
barhet och lätthet i samtliga gångarter. Fadern Rascalino  
(e Rotspon) representerar Rubinstein-linjen i tysk avel. Ras-
calino 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 genera-
tioner  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 3-
åring i Norsk Varmblod 2009.

Uppfödare: Klaus Juergens, Tyskland
Ägare: JJ Horses/B. Gjerde, Trögstadvn 291, 
1850 Mysen, Norge
Tel: 0451-193 71, 193 07
Hemsida: www.norwegianwarmblood.com
Betäckningsstation: Tullstorp Dressage Stable AB. 
Tel 0451-193 07, 193 71
Språngavgift: 2.000:- samt 7.000:- vid 90 dagars 
dräktighet. Pris är exkl moms och övriga avgifter.

Pl 2471 B, 281 95 Hässleholm
Tel 0451-193 07, 193 71

www.tullstorp.nu

D R E S S A G E  S T A B L E  A B
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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.

För drygt 30 år sedan vann 
holländaren Johan Heins 
dubbelt guld på eM i hopp-
ning och 1978 tog han vM-
brons, som stalljockey hos 
leon Melchior på Zangers-
heidestuteriet. 
I fjol stod han som uppfö-
dare till två av vinnarna på 
unghäst-vM i lanaken, 
6-åringarnas vedor och 
7-åringarnas Ubalia. Där-
emellan har han varit hol-
ländsk förbundskapten och 
förmedlat Beezie Maddens 
vM-tvåa och dubbla OS-
guldmedaljör, authentic.

Vad säger Johan Heins om hemlig-
heten bakom framgångsrik hopp-
avel? 

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 vi-
sat egen förärvning, är en sam-
manfattning 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 frans-
ka topphingsten Muguet du Ma-
noir och fullblod bakom. 

Riktad avel för sporten
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 trod-
de att man fick kvalitet genom 
massproduktion. Melchior ändra-
de den synen. I dag försöker vi alla 
som han få fram en fantastisk pre-
stationshäst genom att kombinera 
en utmärkt hingst med ett sto som 
haft en egen hoppkarriär och 
kommer från en mycket bra mö-
dernelinje. 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 nyhets-
bladet Breeding News.

Vad menar du med ”egenska-
per 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 ena-
stående teknik. Jag lägger också 
mycket vikt vid en bra balans. Sär-
skilt i galoppen måste hästen ha 
en bra balans och ha lätt att byta 
galopp. Sist men inte minst behö-
ver en bra hopphäst vara stark, ha 
mycket power. 

Har ändrat åsikt
– Min syn på uppfödare har för-
ändrats efter att jag själv blivit det. 
Förr brukade jag gnälla mycket 
över uppfödare, som hade fina 
hästar men inte ville sälja dem 
fastän jag erbjöd stora 
pengar. Nu är det jag som 
inte vill sälja unghästar-
na som jag fött upp. Nu 
förstår jag passionen för 
avel: att välja hingst, vän-
ta på fölningarna, se fö-
len växa upp, upptäcka  
deras talanger och så vi-
dare. Avel är underbart. 

Hur anser du att sport-
hästaveln utvecklats de senas-
te 20-30 åren?
– Förr fanns det bra hopphästar, 

men de var färre än nu. Jag måste 
också säga att det fanns färre bra 
ryttare. I dag finns det f ler ryttare 

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 lata-
re. Därför måste dagens topphäs-
tar ha mer blod, vara riktiga 
”atleter” och vara mer rädda om 
sig. Dessutom bygger banbyggar-
na mer tekniskt.

Färre ston för unghingstar 
Hur anser du att stamböckerna 
utvecklats på senare år? Anser 
du att de är tillräckligt up-to- 
date för att ge rätt stöd till sina 
uppfödare?

– Stamböckerna är upptagna 
med att främja unga hingstar. De 
borde koncentrera sig på att ana-
lysera och uppmärksamma kvali-
teterna hos utmärkta möderne- 
linjer/stofamiljer och familjer som 
förärver sig framgångsrikt. Det är 

riskfyllt att främja en 
ung hingst. Om han be-
täckt många ston och vi 
sedan märker att avkom-
morna är värdelösa, blir 
många upp födare besvik-
na och har svårt att sälja 
avkommorna. Stamböck-
erna borde begränsa an-
talet ston för unga 
hingstar. 

Vad är det största problemet i 
sporthästaveln i dag?
– Ett av de största problemen är 

att uppfödare alltför ofta använ-
der unga hingstar. Jag föredrar 
hingstar som först själva presterat 

på högsta nivå och, ännu viktiga-
re, visat förärvning genom bättre 
avkommor. Jag använder alltid 
hingstar som skaffat sig stor upp-
märksamhet 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, pas-
sar 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 upp-
födningar. De ska få ett föl och se-
dan börja tävla. 

ÖveRSättnIng OcH BeaRBetnIng 
cecIlIa lÖnnell

I huvudet på en världsmästaruppfödare 

JOHan HeInS

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.
 

Sammanfattning av intervju i Breeding 
News for Sport Horses December 2008. 
Detta internationella nyhetsblad inne-
håller information om internationell 
sporthästavel. Se hemsida  
www.breedingnews.com

»Nu för-
står jag 
passionen 
för avel. 
Avel är 
under-
bart.«
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