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Swipe (USA) 

e Birdstone u. Avalanche Lily e. Grand Slam u. Batanda e. Batonnier 
Uppfödare: Oppenheim Lou, USA 

 
2013. Brun, Vita hår i pannan.  

165 cm – 21 cm. 
 

Härstamning: Fadern BIRDSTONE (e Grindstone) vann 5 segrar på 9 starter, däribland 
Belmont Stakes, Travers Stakes och Champagne Stakes, samtliga Grade 1.  
Farfar GRINDSTONE var efter Unbridled. 
Modern AVALANCHE LILY tog en seger på 5 starter och blev mor till 6 föl, varav tre 
vinnare. 
Mormor BATANDA (e Batonnier) segrade sex gånger och lämnade 8 avkommor, varav 6 
vinnare, bl a Skewing 4 segrar och Snazzyday 3 segrar 
 
Prestationer: Ung hingst, som enbart tävlat under 2- och 3-års säsongen. Sammanlagt blev det 
11 starter som gav resultatraden 1-5-2. I prispengar blev det 622 630 dollar. 
Han var en ledande tvååringar i USA och var tvåa i tre prestigefyllda löpningar, Breeders’ 
Cup Juvenile, Del Mar Futurity och Front Runner Stakes, samtliga Grade 1-löpningar och i 
samtliga fall närmast slagen av champion Nyquist. Denne besegrade honom även i en Grade 
2-löpning. Swipe var USA:s näst högst handicappade tvååring 2015. Breeders’ Cup Juvenile 
rankas som en av världens ledande tvåårsuppgörelser. 
 
Veterinärt: Visade mycket bra hanterbarhet vid besiktningstillfället. Gott hull, blank och fin. Lindrigt 
överbett ca 2 mm. Stora välformade testiklar i normalläge. Uppdriven med dorsal pålagring kotleden 
vänster framben. Uppdriven kotleden höger framben. Halvgradigt halt på vänster fram och vänster 
bak.  
 
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a. samt hasar avseende spatt u.a.  
 
Endoskopi av luftvägar visar status post operation av vänstersidig stämbandsförlamning 
(struppipning). Operationen utförd 2016. Dessutom har hingsten för dagen en för lång mjuk gom med 
förslappning. 
 
Exteriör: Långsträckt något överbygd hingst. Lång rak hals, hög och lång manke, sänkt rygg, 
välmusklat kors med högt svansfäste och mycket välmusklat lårparti. Väl inskenad med stora 
ledgångar, något uttåad fram, hjulig bak och belastar hovens utsida vänster bak. Välformade 
hovar. Avspänd skritt och kort trav. 
 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
Stockholm den 3 januari 2017 
     

 
 
Christina Olsson 


