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Rio De La Plata (USA) 
e. Rahy  u. Express Way u. Escaline e. Hawk II e. Earldom II  u. Witeh. 

Uppfödare: Jose De Camargo, Robert N Clay, Gainsborough Farm, J Stuart et al, USA. 
 

2005. Fux. Stjärn förenad i kort smal strimma som övergår i vita hår som avslutas på 
nosryggens mitt.  

160 cm (165 cm) – 23 cm. 
 

Härstamning: Fadern RAHY (USA) (e Blushing Groom) tränades i England som två- och treåring 
där vann han tre löpningar, med en andraplats i Middle Park Stakes som bästa resultat.  
 
Rahy skickades till USA som fyraåring där han vann ytterligare tre löpningar. Han vann Grupp 2 
loppet Bel Air Handicap. Rahys avkommor har tjänat nära 100 miljoner dollar. 
Rahy gick till aveln i USA och blev snabbt en succé. Bland hans bästa avkommor kan nämnas: 
 

• Fantastic Light (USA) 
• Serenas Song (USA) 
• Noverre (USA) 

 
Modern EXPRESS WAY är född i Argentina. Hon har lämnat 7 vinnare där Rio de la Plata varit bäst. 
 
Prestationer: Rio de la Plata startade 30 ggr och vann 8 löpningar. Han vann bla. Grupp 1 loppet Prix 
Jean-Luc Lagardere Grand Criterium som tvååring. Som tre åring var han tvåa i Grupp 1 loppet Poule 
dÈssai Poulains som är franska 2000 Guineas. Som fem åring vann han två Grupp 1 lopp i Italien. Han 
hade en timeform på 121. Han har lämnat tre listed vinnare, samt vinnare av ett hundratal löpningar. 
 
Resultatraden blev 30 starter: 8-7-4 varav 6 Black Type vinster. Insprungna prispengar uppgick till 
$1 704 167. 
 
Rio De La Plata har tre årgångar på banan och lämnat ett antal Listed vinnare och även Grupp 1 och 
Grupp 2 placerade avkommor. Totalt ca 50 individuella vinnare i högsta konkurrens. 
 
Veterinärt: Hingst visad i gott skick, visade mycket bra temperament vid besiktningstillfället. 
Mankhöjd reducerad pga. frakturerad manke, tidigare mankhöjd 165 cm.  
 
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a. samt hasar avseende spatt u.a.  
 
Endoskopi avseende stämbandsförändringar u.a.  
 
Exteriör: Långlinjerad, välproportionerlig. Lång väl ansatt hals, mycket välmusklat kors och lårparti. 
Välinskenad med breda skenor, obetydligt intåad vänster fram. Välformade hovar. Vägvinnande skritt. 
Energisk kort trav. 
 
 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
Stockholm den 14 november 2018 
 
     

Christina Olsson 


