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                                            Zaahid (IRE) 
e. Sakhee u. Murjana e. Pleasant Colony u. Golden Reef e. Mr Prospector 

 
2004. Fux. Stjärn förenad i strimma som når vänster näsborre. Vit halvstrumpa höger bak. 

164 cm – 21 cm. 
Tävlingsresultat: Fyra säsonger. 17 starter 4-2-2. Total prissumma 1 359 665 kr 
 
Härstamning: Fadern Sakhee tog 8 segrar på 14 starter som 2-5 åring på distanser upp t.o.m. 
2400 m. Som fyraåring rankad Champion Older horse in Europe efter segrar i Gr 1-
Juddmonte International Stakes och Gr 1-Prix de l´Arc de Triomphe. Vann Gr 2-Dante Stakes 
som treåring och var tvåa i Gr 1-Vodafone Epsom Derby. Har på fem årgångar i tävlingsbar 
ålder lämnat 263 föl av vilka 132 (50 %) startat och 70 (53 %) segrat. Avkommorna har tagit 
153 (13,5 %) segrar på 1 131 starter. Sakhee har lämnat sju Black Type-vinnare inkl Gr 1-
vinnarna Sakhee´s Secret och Presvis samt Gr 3-vinnaren Royal Rock.  
Modern Murjana tog en seger över 2000 m på åtta starter som treåring i England. Hennes 
andra avkomma i tävlingsbar ålder Mosharref tog två segrar som treåring. Mormodern Golden 
Reef tog en Gr 2-seger och två andraplatser i Gr 1 i USA. Hon har varit produktiv i aveln och 
av 13 avkommor i tävlingsbar ålder har 9 startat och 7 segrat.  
 
Prestationer: Samtliga 17 starter som 2-5 åring gjorda i England. Oplacerad i enda starten 
som tvååring. Inledde treårssäsongen med två segrar, båda över 1400 m, och tog en tredje 
årsseger på hösten, 1630 m. Segrade som fyraåring i högt doterad handicap på Ascot över 
1400 m, Totesport Victoria Cup. Bästa insatsen som femåring var en andraplats i William Hill 
Lincoln Hcp på Doncaster. Tagen ur träning pga hovskada. 
 
Veterinärt: Utmärkt temperament och visad i mycket gott skick. Något överbett men med 
tandkontakt. I övrigt obetydliga veterinära anmärkningar. 
 
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u.a. Hasar avseende spatt u.a. 
 
Endoskopi avseende struppipning u.a. dock lindrigt med slem i luftstrupen. 
 
Exteriör: Uttrycksfullt huvud. Långlinjerad rejäl maskulin hingst med naturlig resning.  
Väl ansatt hals, väl utvecklad manke, djup liggande bog. Fylligt välmusklat kors. Välbenad. 
Korrekt benställning. Något skruvad skritt bak, bra rörelser i trav.  
 
Slutomdöme: Exteriört tilltalande hingst av god härstamning. Tävlat framgångsrikt i mot- 
svarande skandinavisk elitklass.  
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
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