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                                            Philomatheia (USA) 
e. Danzig u. Kooyonga e. Persian Bold u. Anjuli e. Northfields ue. Skymaster 

 
1997. Mörkbrun. Stjärn, vit vänster fram, höger bak. 165 cm – 22 cm. 

Tävlingsresultat: Fem säsonger. 16 starter 5-0-1. Total prissumma 573.502 USD. 
 
Härstamning: Fadern Danzig är en av sin legendariske fader Northern Dancers mest betydelsefulla 
söner i aveln framför allt i USA. På banan var Danzig obesegrad i tre starter innan han pga skada togs 
till avel. Av hans 1.099 föl i startbar ålder på 24 årgångar har 846 (77 %) startat och 682 (81 %) segrat. 
De har tagit 2.183 segrar (19,5 %) på 11.206 starter. Av vinnarna är 198 (29 %) blacktype-vinnare. 
Till hans champions hör Gr 1-vinnare som Dance Smartly, Chief´s Crown, Petit Loup, Dayjur, Anabaa 
m.fl. Hans kanske mest betydelsefulla son i aveln är Danehill och stora framgångar har även hingstar 
som Green Desert, Cape Cross, Invincible Spirit m.fl. Som morfar har Danzig lämnat tre champion-
hästar i Japan och två i Kanada etc.  
 
Kooyonga, modern till Philomatheia, var champion som treårssto efter Gr 1-segrar i Irish 1000 
Guineas och Coronation Stakes. Som fyraåring tog hon ytterligare Gr 1-segrar i Grosser Mercedes 
Benz Preis Bayerisches Zuchtennen och Coral-Eclipse Stakes. Hon vann 9 segrar på 18 starter. Av 
hennes 7 föl har 6 startat och 4 segrat. Philomatheia är hennes bästa avkomma. Mormodern Anjuli 
startade inte. Av hennes 14 föl startade 11 och 7 segrade. Hennes döttrar har varit produktiva i aveln. 
 
Prestationer: Tävlingskarriär i Japan. Startade inte som tvååring. Vann 3 av 4 starter som treåring. 
En knäskada stoppade den fortsatta karriären och han löpte endast sporadiskt i ytterligare fyra 
säsonger. Samtliga fem segrar togs på 1000-1400 m.  
 
Veterinärt: Lätthanterad hingst visad i gott skick men med måttliga förslitningsskador såsom upp-
drivna kotleder och mindre överben båda fram.  
 
Röntgen: Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. 
 
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a. 
 
Exteriör: Maskulin god typ. Lagom lång, väl ansatt hals. Djup bål, bra kors. Gott skelett. Passartad 
skritt, ordinär trav.  
 
Avkommor: Philomatheia har två startande årgångar i Italien. Av 13 treåringar som startat har fem 
segrat som treåringar och av tre startande tvååringar har en löpt placerad.  
 
Slutomdöme: Hingst med internationellt högklassig härstamning på både fädernet och mödernet. 
Visade stor talang som tävlingshäst men kunde pga skada inte infria högt ställda förväntningar.  
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
Täby den 14 november 2009 
 
     
    Hans Engblom                     


