
Avelsvärderingsbevis 
för fullblodshingst i galoppavel 

Avelsvärdering Ugglarps Gård 2017-11-07 
Avelsvärderingsnämnd 

Christina Olsson, ordförande, och Charlie Lindberg, veterinär 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Svensk Galopp            Telefon: 0046 (0)8-627 20 00                                             www.svenskgalopp.se 
161 89  Stockholm           Fax: 0046 (0)8-764 50 28                                             info@svenskgalopp.se 
     

                                            

Casamento (IRE) 
e. Shamardal  u. Wedding Gift u. Such Style e. Sassafras e. Sheshon  u. Ruta. 

Uppfödare: Cantillon D o J, Canning C o K, Irland 
 

2008. Fux. Stjärn till vänster om mittlinjen. Vita hår till vänster i mittlinjen i ögonhöjd.  
Strimma som börjar på nosryggen i nedre ögonhöjd och som breddas mellan näsborrarna 

innehållande shatterad köttfärgad fläck.   
165 cm – 23 cm. 

 
Härstamning: Fadern SHARMARDAL (e Giant’s Causeway) segrade sex gånger på sju 
starter och vann bland annat Grupp 1-löpningarna Poule d’Essai des Poulins, den franska 
motsvarigheten till 2000 Guineas, Prix du Jockey Club, det franska derbyt, före Hurricane 
Run, Dewhurst Stakes och St James’s Palace Stake. Shamardal har hittills lämnat 111 Stakes-
vinnare. Shamardals son Lope de Vega segrade i Prix du Jockey-Club, det franska derbyt. 
Modern WEDDING GIFT är själv listed vinnare och även mor till avelshingsten Toronado 
(e High Chapparal), som segrade sex gånger, däribland i Queen Anne Stakes och Sussex 
Stakes, båda Grupp 1-löpningar. Han vann även ett Grupp 2- och ett Grupp 3-lopp. 
 
Prestationer: Casamento startade i England, Irland och Frankrike 8 gånger och segrade vid 4 
tillfällen, däribland i Grupp 1-löpningen Racing Post Trophy som tvååring, vidare i Grupp 2-
loppet Juddmonte Beresford Stakes och Grupp 3-loppet Prix du Prince d’Orange. Han 
placerade sig dessutom som tvåa i Vincent O’Brien National Stakes, som är en Grupp 1-
löpning. Han segrade på distanser mellan 1500 och 2000 meter. Bland konkurrenter 
Casamento besegrade kan nämnas blivande avelshingstarna Zoffany och Barocci. 
 
Resultatraden blev 8 starter: 4-1-0. Insprungna prispengar uppgick till 270 036 pund. 
Casamento startade som 2-åring för Schejk Mohammed och som 3-åring för Godolphin.  
Som 4-åring ställdes Casamento upp som avelshingst på Dalham Stud i Newmarket. Han har 
hittills – på två årgångar – lämnat två listed vinnare. 
 
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, maskulin och mycket välmusklad hingst. Uttrycksfullt huvud, 
väl ansatt och välformad hals, mycket djupa bogar, bred bringa, djup bål, markerad lång 
manke, långt brett något sluttande välmusklat kors. Lindrigt uttåad höger fram i övrigt 
välbenad med väl inskenade hasar. Energisk taktmässig ganska vägvinnade skritt. Lätt, 
energisk kort trav. 
 
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
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