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        Bangkok (POL) 

e. Great Lakes u. Bogorya e. Jaguar u. Bogna e. Parysow ue. Aquino 
 

2005. Brun. Stjärn, strimma, snopp. Vit vänster bak. 166 cm – 20,5 cm. 
Tävlingsresultat: Två säsonger. 8 starter 2-1-2. Total prissumma 30.469 kr. 
 
Härstamning: Fadern Great Lakes är sonson till legendariske avelshingsten Northern Dancer. Sin 
första tävlingssäsong, som treåring, vann Great Lakes en löpning på Irland. Som fyraåring följde seger 
i Gr 3-EBF Gladness Stakes. Han tog som 5-7 åring ytterligare fyra segrar i Tyskland och Schweiz, 
bl.a. Thermoval Bayerischer Fliegerpreis. Great Lakes har på 9 årgångar i tävlingsbar ålder lämnat 51 
föl av vilka 37 (73 %) har startat och 19 (51 %) har segrat. De har tagit 72 segrar (12 %) på 616 starter 
och sprungit in 505 000 USD, mestadels i Tyskland, Frankrike och Slovakien. Till hans främsta 
avkommor hör Sajgonka och Pat´s Music, båda championston i Slovakien, Tanko (11 segr), Lomonde 
(9 segr) och Regent Lakes (7 segr). Som morfar har Great Lakes lämnat 6 vinnare av 19 löpningar.  
 
Bogorya, modern till Bangkok, tog en seger på 17 starter som 2- och 3-åring. Hon har lämnat 2 
vinnare på 4 startande avkommor och 8 föl. Förutom Bangkok har Brooklyn segrat 4 ggr. Mormodern 
Bogna segrade en gång på 5 starter och har i aveln lämnat bl.a. Brochwics (11 segrar, Årets Häst i 
Polen 1990 och i Slovakien 1994). 5 av hennes 7 startande avkommor har segrat. 
 
Prestationer: Har på 8 starter i Polen tagit 2 segrar, som tvååring på 1000 m och som treåring på 
1600 m.  
  
Veterinärt: Lätthanterad och visad i gott skick men med lindriga förslitningsskador.  
 
Röntgen:.Hasar och bakknän avseende osteochondros u a. Hasar avseende spatt u a. 
 
Endoskopi avseende stämbandsförändring visar tendens till struppipning. I övrigt u a. 
 
Exteriör: Mycket god typ, elegant och långlinjerad. Lång väl ansatt hals, välutvecklad manke, bra 
kors, något lång i ryggen. Välbenad, överben medialt höger fram. Ordinärt skelett. Relativt korrekt 
taktmässig skritt, kort trav.  
 
Slutomdöme: Exteriört relativt tilltalande hingst med modest härstamning och tävlingskarriär.  
 
Beslut: Godkänd tills vidare för engelsk fullblodsavel i Sverige. 
 
Täby den 14 november 2009     
 
 
    Hans Engblom                     


