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                                            Mr Wells (USA) 
e. Sadler´s Wells u. Ghayyur e. Riverman u. New Trends e. Lyphard ue. Bupers  

 
1999. Brun. Bläs, vit överläpp. 162 cm – 21 cm. 

Tävlingsresultat: Fyra säsonger. 33 starter 1-3-4. Total prissumma 109 900 kr. 
 
 
Härstamning: Fadern Sadler´s Wells (e. legendariske avelshingsten Northern Dancer) var själv en 
utomordentlig tävlingshäst med Gr 1-segrar i Irish 2000 Guineas och Coral Eclipse Stakes. Som avels-
hingst har han dominerat i Europa i 20 års tid som ledande avelshingst i Storbritannien 11 ggr, Irland  
7 ggr, Frankrike 4 ggr etc. Han har på 22 årgångar som uppnått tävlingsbar ålder lämnat 2.222 föl av 
vilka 1.681 (76 %) startat och 1.133 (67 %) segrat. De har tagit över 2.900 segrar. Antalet blacktype-
vinnare är 285. Listan över Gr 1-vinnare, champions och avelshingstar är oändlig och innehåller 
aktuella hingstar som Galileo, Montjeu, High Chaparral, Barathea m.fl. Som morfar har Sadler´s Wells 
lämnat Gr 1-vinnare som El Condor Pasa, Divine Proportions, Henrythenavigator, Sakhee m.fl.  
 
Ghayyur, modern till Mr Wells, segrade inte men tog två andraplatser som tvååring och en tredjeplats 
som treåring i Storbritannien. Alla hennes sex föl i startbar ålder har startat och utöver Mr Wells har 
One Wins It All segrat. Mormodern New Trends segrade en gång som tvååring och löpte placerad som 
treåring. Hon har haft 9 föl i startbar ålder, av dessa har 6 startat och 5 segrat inkl. Ghayyurs helbror 
Economic Trend (10 segr).  
 
Prestationer: Startade fyra ggr som treåring utan att placera sig. Tog sin enda seger i års-
debuten som fyraåring över 1730 m på Jägersro. Fortsatte att tävla som fem- och sexåring i 
Bronsklass. Högsta årshandikap: 61. 
 
Veterinärt: Visad i gott skick. Lindriga förslitningsskador. Höger bakskena och senområde  
förtjockad efter skada. Litet underbett. 
 
Röntgen:.Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. 
 
Endoskopi avseende stämbandsförändring u a. 
 
Exteriör: Lagom lång något kraftig hals. Välutvecklad manke, djup bål och långt kors. Gott 
skelett. Taktmässig bra skritt och trav. 
 
Avkommor: Har ett föl i startbar ålder som ännu inte har startat samt ett årsföl. 
 
Slutomdöme: Hingst av ordinär typ med högklassig härstamning på fädernet och med enkla 
meriter på tävlingsbanan. 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
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