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Energia Dust (BRZ) 
e. Amigoni u. Key Largo u. Tarpeian Rock e. Dark Brown  u. Dame Sauvage. 

Uppfödare: Haras Estrela Energia, Brasilien. 
 

2008. Fux. Stjärn innehållande virvel på mittlinjen i ögonhöjd. Förenad i strimma som når 
höger näsborre och avslutas mellan näsborrarna. Vit fläck på underläpp höger sida. 

161 cm – 21,5 cm. 
 

Härstamning: Fadern AMIGONI (IRE) (Danehill) tränades på Irland av AP O`Brien som tvååring 
där han vann Grupp 3 löpningen Dubai Duty Free Angsley Stakes. Amigoni har lämnat 7 vinnare i 
Brasilien.  
 
Hans farfar DANEHILL (USA) räknas som en av tidernas bästa avelhingstar. Danehill har lämnat 89 
individuella Grupp 1 vinnare. 
 
Prestationer: Energia Dust startade 24 gånger och vann 5 gånger. Han började karriären i 
Brasilien med tre starter och en vinst. Han reste till Dubai och sedan vidare till Sverige.  
Energia Dusts främsta meriter är seger i Peas and Carrots Mile på Jägersro och en tredje plats i 
Pramms Memorial. De bästa prestationerna var på distanser mellan 1200 – 1730 m. 
 
Resultatraden blev 24 starter: 5-3-2. Insprungna prispengar uppgick till totalt 536.022 kr. 
 
Veterinärt: Hingst visad i gott skick men i något lågt hull och kondition. Stora välformade 
testiklar. Överbett två mm. Bra hovar. Lindrigt uppdrivna kotleder båda fram. Utläkt senskada på 
ytliga böjsenan vänster fram. Visade mycket bra temperament vid besiktningstillfället.  
 
Röntgen: Röntgen av hasar och bakknän avseende ostechondros u.a. samt hasar avseende spatt u.a.  
 
Endoskopi avseende stämbandsförändringar u.a.  
 
Exteriör: Ädel med svagt musklad överlinje. Uttrycksfullt huvud, lågt ansatt rak hals, djupa 
branta bogar, hög markerad manke, djup bål, tendens till karprygg och välformat kors. Väl 
inskenad, påtagligt tåvid vänster fram och välformade hovar. Tåvida rörelser vänster fram. 
Avspänd vägvinnande skritt och taktmässig trav.  
 
 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
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