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I förra årets julnummer av 
Skandinavisk Galopp hade 
vi en artikel om Pride
– Sven Hansons fenomenala
sto som precis hade vunnit
Hong Kong Cup (Gr 1). 

Efter den segern blev Pride rankad 
som världens bästa sto 2006. Istäl-
let för att sikta mot flera lopp, t.ex. 
i Dubai, så fattade Sven Hanson 
beslut om att lägga undan hennes 
tävlingsskor och låta henne gå till 
avel.

Nu går det världsberömda sto-
et och ”latar”sig i en enorm hage i 
Normandie, tillsammans med sin 
mor Specificity och några andra 
ston. Betydligt rundare om magen 
än vid samma tidpunkt förra året. I 
magen ligger nämligen ett föl , som 
skulle kunna slå rekord på vilken 
fullblodsauktion som helst om allt 
är 100%. Den blivande fadern heter 
Galileo, världens mest eftertrakta-
de avelshingst för närvarande.

Haras de Vieux Pont
Prides ägare och uppfödare är den 
svenske affärsmannen Sven Han-
son som tillsammans med sin fru 
Carina Klingberg har stuteriet Ha-
ras de Vieux Pont i Normandie. Här 
har de 86 hektar betesmark samt 
stall för avelsston, föl, åringar un-
der inridning och hästar i träning, 
träningsbana, inomhusmanege 
och walker. De flesta av Hansons 
hästar tränas av Alain Royér-Dupré 
i Chantilly och de tävlar under 
namnet NP Bloodstock Ltd.

Carina är ansvarig för stuteriet 
och hästarna och försöker vara 
med i det praktiska arbetet med 
hästarna så mycket hon hinner. Till 
hjälp brukar hon ha fyra anställda.

– För närvarande har vi behov av 
hjälp, särskilt inför fölningssäsong-
en som börjar snart. Om det finns 
ett par ridkunniga personer från 
Skandinavien som vill prova på att 
arbeta på stuteri i Frankrike så är 
de välkomna att höra av sig! infli-
kar Carina.

På vintern brukar galopphästar-
na i träning komma för vintervila. 
De hålls igång med lätt motion och 

sakta canter. De får dessutom re-
gelbunden massage och har täck-
en på sig för att hålla musklerna 
varma.

– Vintervistelsen på gården har 
visat sig vara väldigt bra för hästar-
na. De får koppla av och ta igen sig 
men behåller ändå grundkonditio-
nen. Tränarna brukar vara mycket 
nöjda med dem när de kommer 
tillbaka.

Blivande helsyskon
– Pride går i hagen tillsammans 
med sin mor Specificity som är 
dräktig med vad som kommer att 
bli ett helsyskon till Pride. Här går 
också tre andra dräktiga ston. De 
är Illusive Grey, Happy at Last och 
On Fair Stage, förklarar Carina när 
vi går in i hagen.

Den sistnämnda är undan Fair 
Salinia och är dennas enda stoav-
komma kvar. Fair Salinia var Sven 
Hansons första riktigt fina lycko-

köp - hon vann 
både Irish, Eng-
lish och Yorkshire 
Oaks! Och det är 
mycket tack vare 
henne som den 
framgångsrika 
hästverksamhe-
ten med främst 
Pride - kunde 
grundas. On Fair 
Stage har i år ett 
stoföl efter Rain-
bow Quest, och är 
dräktig med Dalakhani.

– Pride har också en åringshel-
bror som ridits in in hos Royer-
Dupré - vid namn Da Capo (!), be-
rättar Carina. 

Ett ”da capo” på Pride, kanske...

Betet viktigt
På gården finns också 60 biffkor av 
rasen Charlois som är mycket bra 
på att underhålla betet.

–  Vi lägger ned mycket arbete 
med att sköta om betesmarkerna 
och för att hålla gräset på rätt höjd. 
Betet är en väldigt viktig del av 
hästuppfödning. Att ha stora pa-
rasitfria, näringsrika marker med 
få hästar i varje hage, det är det vi 
strävar efter, säger Carina.

Fina blodslinjer
På gården har så gott som alla års-
föl guldkantade härstamningar. 
Där finns föl efter Oasis Dream, 
vars första årgång nu är två år och 
har gått mycket bra, samt föl efter 
Galileo, Rainbow Quest, Peintre 
Celebre och Rock of Gibraltar. På 
stuteriet finns också två pensio-
nerade avelsston. Det är Miranda, 
25 år och Alexandrie, 27 år, som är 
mor till den berömde avelshings-
ten Poliglote!

Fölar i England
– Pride beräknas föla den 11 febru-
ari, avslöjar Carina.

–Hon kommer att sändas till 
John Troy på Willingham Stud i 
Newmarket i början av januari, för 
att föla där. Sedan är det planerat 
att hon ska betäckas med Dansili, 
på Juddmont Farm i närheten.

– Vi känner till Willingham Stud 
och deras veterinär väl - så det 
känns tryggt, avslutar Carina Kling-
berg Hanson.

HELENA MANSÉN

      – världens bästa sto
i väntans tider

Att detta sto för ett år sedan vann tre av världens största Gr 1-löpning-
ar, var tvåa i Prix de l’Arc de Triomphe (Gr 1) och totalt tjänade cirka 
29 miljoner kronor - är svårt att föreställa sig, där hon går i hagen rund 
om magen! PRIDE var namnet - dräktig med Galileo. 
T.h. CARINA KLINGBERG HANSON med PRIDE. Foto: Helena Mansén.

På Haras de Vieux Pont finns alla 
faciliteter för att föda upp full-
blodshästar av världsklass. Foto: 
Helena Mansén.

Fotnot: I år var det Godolphins 
Ramonti som vann Hong Kong 
Cup (Gr 1).


