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Mutajally (GB) 

e. Teofilo u. Dhelaal e. Green Desert  u. Irish Vally e. Irish River  u. Green Valley II. 
Uppfödare: Shadwell Estate Company Limited, Storbritannien 

 
2010. Brun. Stjärn.  Vänster bak, vit kota med svarta fläckar i kronranden.  

162 cm – 22 cm. 
 

Härstamning: Fadern TEOFILO (IRE) är en av Englands ledande beskällare. På banan var 
han en dominerande tvååring, som på grund av skada inte kom till start efter den säsongen. 
Han hann under sin enda säsong på banan med fem starter och segrade i samtliga, däribland 
Grupp 1-loppen Dewhurst Stakes, England, och National Stakes, Irland. 
I aveln har han hittills lämnat elva Grupp 1-vinnare. 
 
Modern DHELAAL (GB) var ostartad men har lämnat sex avkommor. Den främste är 
MAKFI (GB) (e. Dubawi) som bl a vann Engelskt 2000 Guineas (Gr 1) och Prix de Jacques 
Le Marois (Gr 1)i Frankrike.  Makfi är nu en lovande avelshingst i England. Redan i första 
årgången fick han en klassisk vinnare då Make Believe 2013 vann Prix de Poulain 
(Frankrikes 200 Guineas) 
 
Mormor IRISH VALLEY (USA) startade sex gånger utan att vinna men har i aveln lämnat 
ALHAARTH (IRE), dubbel Grupp 1-vinnare och avelshingst. Alhaarth var tvåårschampion i 
England. Irish Valley var halvsyster till Green Dancer, klassisk vinnare och avelshingst. 
 
Prestationer: En väl härstammad hingst som bara gjorde tre starter, varav en slutade med en 
andraplats i Ripon, England. 
Han kom till aveln i Norge 2014 och lämnade tio avkommor 2015 och tolv 2016. 
 
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, väl muskelsatt och maskulin hingst. Uttrycksfullt huvud, lång 
väl ansatt hals med naturlig resning, liggande bogar, hög manke, något låg rygg, välmusklat 
kors och lårparti. Uttåad höger fram, väl inskenad med stora ledgångar. Avspänd skritt och 
taktmässig trav. 
 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
Stockholm den 5 december 2016  
     

 
 
Christina Olsson 


