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White Soxs (CHI) 

e. Red Rocks u. Chirla e. Sadlers Congress u. Chirlata e. Chairman Walker  u. Mocita Mandona. 
Uppfödare: Haras El Sheik, Chile 

 
2012. Brun. Stjärn förenad i strimma som når vänster näsborre och avslutas mellan 

näsborrarna. Vänster fram: Vit kota, högre bak. Höger fram: Vit helstrumpa, högre bak.  
Vänster bak: Vit helstrumpa. Höger bak: Vit helstrumpa, lägre insida. 

163 cm – 21 cm. 
 

Härstamning: Fadern RED ROCKS (IRE) är en son till världens ledande avelshingst, 
Galileo. Red Rocks startade 24 gånger och tog sex segrar. Prissumman uppgick till ca 19 
miljoner kr. Främsta segern togs i Breeders’ Cup Turf (Gr 1). Han segrade även i Man O’ War 
Stakes (Gr 1). 
Modern CHIRLA (CHI) (e Sadlers Congress) segrade 1 gång som 4-åring och var tre gånger 
trea, i Chile. Hon sprang in knappt 40 000 kr. Hon blev mor till 10 avkommor, varav sju 
segrat, bl a Sigue Tu Camino som tog 14 segrar på 51 starter i Chile och sprang in ca 1 
miljon kr. 
 
Morfar SADLERS CONGRESS (IRE) (e Sadler’s Wells) vann 4 av sina 16 starter. 
 
Mormor CHIRLATA (CHI) (e Chairman Walker) startade ej. Hon har i aveln lämnat nio 
avkommor, varav 6 segrat, bl a Charleston som vann tre Gr 3-löpningar i Chile. 
 
Prestationer: White Soxs har startat tio gånger, varav nio i Chile. Han segrade en gång men 
startade vanligen i kvalificerade sällskap, bland annat Grade 2- och 3-löpningar. Inför den 
enda starten i Sverige gavs han ett handicaptal på 90. Han har sprungit in motsvarande 83 835 
kr. 
 
Veterinärt: Hingst visad i gott skick. Visade mycket bra temperament vid besiktningstillfället.  
 
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a. samt hasar avseende spatt u.a.  
 
Endoskopi avseende stämbandsförändingar u.a.  
 
Exteriör: Välproportionerlig hingst. Väl ansatt rak hals, markerad manke, djupa branta bogar, 
djup bål och långt något sluttande kors. Fransysk och knätrång fram, väl inskenade hasar. 
Avspända rörelser. Nystar något fram i skritt och kort steglängd i trav. 
 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
Stockholm den 5 december 2016  
     

 
 
Christina Olsson 


