MR PROSPECTOR- The Legacy
Darryl Sherer analyserar en av de mest inflytelserika avelshingstarna
inom fullblodsrasen.
Trots att vi närmar oss 5- årsdagen av hans död, är Mr Prospectors inflytande på
rasen lika stor idag som den var när han dog, 1 juni 1999. Begåvad med
utseende, härstamning, och ännu viktigare, talang, måste man säga att Mr
Prospector hade allt. Om det var något som gick honom emot så var det att vara
född i samma årgång som Secretariat och Forego.
Med sin härstamning och sin starka kroppsbyggnad, var det ingen överraskning
att
Mr Prospector var den dyraste åringen som såldes vid July Sales på Keeneland
1971, då han såldes för $220.000 till Butch Savin.
Så enorm blev hans framgång att när hans sista årgång såldes, på Keeneland
2001, blev den totala försäljningsumman över $200 miljoner.
En sonson till Native Dancer, en av de mest inflytelserika hingstarna under de
senaste 100 åren i Nord Amerika. Mr Prospector har kommit att symbolisera den
" American Pedigree" för de flesta.
Varje analys av Mr Prospector brukar fokusera på hans meritlista som
avelshingst, och vi skall titta på denna senare, men vi skall börja med att titta på
hans härstamning.
När han skickades till auktionen bar han på en tydlig Spendthrift- stämpel. Han
var en son till dåtidens främsta avelshingst, Raise a Native, undan den
högklassiga stakesvinnaren Gold Digger, som i sin tur var en dotter till
Spendthrift- legenden Nashua. Gold Diggers tredjemor, Myrtlewood, var uppfödd
av och tävlade för Brownell Combs och är begravd på Spendthrift.
Myrtlewood var mycket tuff och mycket talangfull. Hon rankades som Champion
Sprinter och Champion Handicap Female 1936 och hon besegrade Clang och Miss
Merriment i berömda "match races", när hon inte vann stakes- löpningar på
galoppbanan.
Hennes främsta avkomma var Durazna, Champion Juvenile Filly 1943, även hon
uppfödd och tävlad av Brownell Combs. En av hennes mer kända ättlingar,
Seattle Slew, har visat sig vara en mycket lyckad kombination med Mr
Prospector och hans söner.
Champion- stoet Golden Attraction är en kombination av Mr Prospector/ Seattle
Slew- linjerna och många av Mr Prospectors söner har haft framgång med ston
från Seattle Slew- linjen.
Så det är förklarligt att Mr Prospectors bakgrund skapade stora förväntningar på
honom, främst som tävlingshäst. Tränad av Jimmy Croll, startade han inte som
2- åring, men visade att han hade massor av kapacitet när han satte ett
banrekord över 1200 m på Gulfstream Park.
Mr Prospectors distansbegränsning visade sig när han startade över 1600 m och
fick en chip i Derby Trial Stakes, som satte stopp för hans 3- årssäsong.
Mr Prospector kom tillbaka året efter med ett nytt banrekord över 1200 m på
Golden Gate i Whirlaway Handicap efter ledning från start till mål. Han gjorde
samma sak i Gravesend Handicap på Belmont.

Placeringar i graded stakes var det bästa Mr Prospector lyckades med på högsta
nivå och frakturer på hans sesamoider satte stopp för hans fortsatta karriär, men
hans rykte som en häst med enorm speed satt kvar på näthinnan. Vad Mr
Prospector hade var speed i överflöd och hans förmåga att regelmässigt bränna
av 1200 m på runt 1:07, väckte uppmärksamhet, men inget stuteri i Kentucky
var vakna för detta.
Mr Prospector betäckte sin första säsong på Savin´s Aisco Farm i Florida, utan
större uppmärksamhet, vinnare som han var av 7 löpningar och placerad i 6 av
totalt 14 starter.
Han stod för $7.500 och hans succé var omedelbar. En champion från hans
första kull på 23 föl, 11 stakes vinnare från hans andra, åtta från hans tredje och
ytterligare 10 från hans fjärde, bl.a. Horse of the Year, Conquistador Cielo.
Inte undra på att Mr Prospectors begränsningar på tävlingsbanan nu var
irrelevanta och Claibornes Seth Hancock betalade $20 miljoner för att återbörda
Mr Prospector till Kentucky 1980. Han betäckte sina första ston i Paris 1981. Mr
Prospector stod uppställd på Claiborne Farm under resten av sitt liv och han blev
Champion Sire 2 gånger, Champion Juvenile Sire 2 gånger och toppade
Broodmare Sire listan 8 gånger t.o.m 2004, och fler lär det bli.
Hans avkommors resultat fortsätter att förändras än idag. Han producerade
över 182 stakes vinnare utan nutidens massbetäckningar med 100 + i sin bok. I
själva verket fick han 47 föl i snitt på sina 25 årgångar. Han är den främsta
producenten av stakes vinnare som någonsin stått i Nord Amerika, och endast
bakom Sadler´s Wells och Danehill i världen. Men då har Danehill betäckt
närmare 400 ston per år och Sadler´s Wells c:a 200 per år. En normalbok för Mr
Prospector innehöll c:a 55 ston.
Söner, sonsöner och nu sonsonsöner till Mr Prospector har etablerat sig som
enastående avelshingstar de senaste 15 åren och att försöka räkna upp dem alla
är en monumental uppgift. En enkel lista med championsöner på banan och
avelshingstar innehåller Conquistador Cielo, Forty Niner, Gulch, Machiavellian,
Rhythm och Woodman. Och då har vi inte nämnt Seeking the Gold, Gone West,
Kingmambo, Fappiano, Carson City och Miswaki.
Så stort är Mr Prospectors inflytande att det är lättast att koncentrera sig på
hans främsta söner och de egna linjer dessa har etablerat. Den första som slog
igenom var Fappiano, som precis som sin far, började sin hingstkarriär i Florida
och blev Freshman Sire med sin första årgång. Tyvärr dog Fappiano när han bara
var 13 år. Från sina nio årgångar kan nämnas Kentucky Derby vinnaren
Unbridled, Cryptoclearance, Quiet American- alla dessa Grade 1 vinnarna som i
sin tur har lämnat klassiska vinnare.
Unbridled, även han dog ung, hann producera Kentucky Derby vinnaren
Grindstone, Breeder´s Cup Juvenile vinnaren Unbridled´s Song och Belmont
Stakes vinnaren 2004, Empire Maker. Unbridled´s Song har visat sig vara
mycket mer framgångsrik i den norra hemisfären än den södra och Empire
Maker betäckte sin första bok på Juddmonte Farm 2004. Quite American fick sin
Kentucky Derby vinnare Real Quite i samma årgång som Cryptoclearance fick sin
son Victory Gallop, där nu den senare visar lovande takter med sin första årgång.
Medan Fappiano allmänt anses som den mest inflytelserika sonen till Mr
Prospector är de tre mest framgångsrika när det gäller stakes vinnare,
Woodman, Miswaki och Crafty Prospector.
Irlands Champion 2- åring 1985, Woodman, har varit shuttle hingst i Australien
och Sydamerika när han inte stått uppstallad på Ashford i Kentucky. Hans
resultat som avelshingst hade förmodligen varit bättre om han inte betäckt så
många ston och resultatet för hans söner i aveln är dåligt. Woodmans sista chans

att lämna en hygglig avelshingst är Hawk Wing, den högst rankade hästen av
Timeform och International Classification 2003.
Av Mr Prospectors aktiva söner i avel i Nord Amerika, visar Gone West och
Seeking the Gold alla tecken på att hålla på att etablera egna hingstlinjer. Dwyer
Stakes vinnaren Gone West har två mycket lovande söner i Nord Amerika i Mr
Greeley och Elusive Quality medan en annan son, Western Winter, har lyckats
extremt bra i Sydafrika. Mr Greeley har redan två Grade 1 vinnande söner i
aveln, Whywhywhy, som står jämte sin far på Spendthrift, och El Corredor, som
står på Hill´N Dale.
Seeking the Gold ansågs först vara en hingst som bara producerade bra ston,
men har nu en kvartett lovande söner i Secret Savings, Cape Town, Mutakddim
och Petionville. Secret Savings står uppställd på Emirates Park i Australien och
hans dubbla Grupp 1 vinnande son Dash for Cash stod sin första säsong 2004 på
Collingrove.
Champion sprintern Gulch´s avelskarriär har varit lite upp och ner precis som
hans Kentucky Derby vinnande son Thunder Gulch´s, vilkens championson
Point Given, Horse of the Year 2001, står uppställd på Three Chimneys i
Kentucky. Tunder Gulch´s Toorak Handicap- vinnare Shot of Thunder betäckte
sin första säsong i Australien 2004.
Forty Niner finns nu i Japan och hade nyligen Grupp 1 vinnaren Admire Hope,
men viktigare att nämna är hans sju söner som har lämnat Grade 1 vinnare i
aveln, Distorted Humor, vars son, valacken Funny Cide, vann Kentucky Derby
2003, och Luhuk, som började sin avelskarriär i Argentina, men som ett resultat
av sina framgångar där, nu finns på Gainesway i Kentucky. På Gainesway står
även Smoke Glacken, en son till Two Punch, som har startat sin avelskarriär
oerhört lovande.
Kingmambo är en av de dyraste betäckningarna i Kentucky, med all rätt.
Vinnaren av Poule d´Essai des Poulins lämnar avkommor som går lika bra i Nord
Amerika som i Europa och i Kentucky står hans söner Lemon Drop Kid och King
Cugat uppställda.
Mr Prospectors ledande avkomma vad gäller stakesvinnare 2003 var Hussonet,
som endast var placerad i Listed för Sheik Mohammed, men är en flerfaldig
Champion hingst i Chile, där fuxen först gick i avel. Han ägs numera av
Arrowfield Stud i Australien och pendlar till Vinery Kentucky.
Om vi nu tittar närmare på Mr Prospector hingstar Europa, så var den ledande
sonen 2003 konstigt nog Numerous, som började sin karriär i Kentucky men nu
pendlar mellan Haras la Firmamento i Argentina och Hars du Quesnay i Europa.
Från sina tidiga argentinska årgångar har han lämnat champion avkommorna
Miss Terrible och Mr Mat och i Kentucky fick han den kanadensiska Grade 1
vinnaren Numerous Times.
Numerous Times är ett intressant exempel på ett betäckningsmönster som visat
sig fungera framgångsrikt för Numerous, som är undan ett Theatical sto.
Numerous är undan en 3/4- syster till Nureyev, far till Theatrical, och hans
förkärlek för hingstar från Rough Shod- linjen har även producerat kanadensiska
stakes vinnaren Silver Nihti och 2004, vinnaren av Clasico Velocidad, Gr 2,
Paradisus.
Machiavellian var den dyraste sonen till Mr Prospector i Europa och var
fulltecknad varje år sedan han ställdes upp på Dalham Hall i Newmarket.
Champion 2- åringen i Europa 1989 har en hög procent stakes vinnare i
förhållande till antal föl och han har redan flera gruppvinnande söner i aveln.
Hans söner Vettori och Titus Livius har båda producerat
Grupp 1 vinnare.

Poule dÉssai des Poulaines vinnare Vettori var Machiavellians första son i aveln
men bortsett från australiske Grupp 1 vinnaren Sound Action har han misslyckats
med att vara jämn i sin förärvning.
Titus Livius fick sin första gruppvinnare Tiber i Hong Kong, men det är säkrast
att bedöma Machiavellians förmåga att lämna framgångsrika avelshingstar när
hans söner Almutawakel, Street Cry, Storming Home, Medician, No Excuse
Needed, Best of the Best, Medicis och Majorien har lämnat avkommor på banan.
Machiavellian är unik på det sättet att han är den enda son till Mr Prospector
som gjort sig ett namn medan han stod i Europa. Detta kan synas märkligt, men
då Mr Prospector var den enda rivalen till Northern Dancer, fick detta till följd att
en överväldigande majoritet av hans bättre söner blev kvar i Nord Amerika.
Några har pekat på problem med sundhet. Mr Prospector är känd för att få
avkommor vars framställ inte alltid är helt korrekta. Danehills avkommor är även
"back at the knee" men det har aldrig hindrat dem från att löpa på olika underlag
runt om i världen.
Mr Prospectors främsta löphästar i Europa är bl.a. 1000 Guineas vinnaren
Ravinella, Poule dÉssai des Poulains hjälten Kingmambo, irländske Champion- 2åringen Woodman, Lycius, Hello Gorgeous och Ta Rib.
Mr Prospector- söner som producerat Grupp 1 vinnare i Europa är bla. Seeking
the Gold
( Dubai Millenium, Lujain), Gone West (Zafonic), Woodman (Hector Protector,
Bosra Sham, Ciro etc.) så det är snarare marknadskrafterna, än frågor om
sundhet, som gjort att en majoritet av Mr Prospector- linjens hingstar står i Nord
Amerika.
Woodmans meritlista som Sire of Sires är katastrofal och det är upp till Hawk
Wing att visa på resultat. Att ha Val de l´Orne som morfar är kanske inte heller
någon fördel men ingen kan förneka Hawk Wings enorma talang och han
kommer med garanti få alla chanser på Coolmore. Hector Protector´s Prix Foy
(GR 2) vinnare Limnos står på Hars de la Reboursiere de Montaigu, i Normandie,
och hade vinnare i sin första årgång 2003. Woodman´s championson Hansel,
visade sig var en besvikelse, men har en nyttig medeldistansare i Fruits of Love,
som står på Irland.
Med Zafonics död, finns det bara två gruppvinnande söner till Gone West i
England, Xaar och Zafonic´s bror Zamindar.
Gone West visar alla tecken på ett etablera en egen hingstlinje med söner som
Western Winter i Sydafrika, Grand Slam, Mr Greeley och Elusive Quality i Nord
Amerika.
Zamindar har redan producerat vinnaren av Poule d´Essai des Pouliches,
Zenda, från den tid han stod uppställd i Florida, medan Xaar´s först
framgångsrika årgång debuterade 2004.
Mr Greeleys son, Reel Buddy, segrade i Sussex Stakes, Gr 1, 2003, och stod sitt
första år som avelshingst på Bearstone Stud 2004.
Kingmambo har tre Grupp 1- vinnare uppställda i Europa, nämligen Dubai
Destination, King´s Best och Okawango. Precis som Xaar, hade 2000 Guineas
vinnaren King´s Best sina första avkommor på banan 2004 och ingen av dessa
har några ursäkter ifall de misslyckas.
Dubai Destination och Okawango stod sina första säsonger i aveln 2004 och båda
var naturligtvis populära hos uppfödarna, där den förre stod på Dalham Hall för
£25.000 och Okawango för Euro 7000, på Huma Park Stud på Irland.
Kingmambo´s kanadensiske Grade 1 vinnare Zaha står på Collin Stud i
Newmarket och hans första årgång var 2- åringar 2004.

Damister var en av de första Mr Prospector- sönerna att stå uppställd i Europa.
Bortsett från vinnaren av Prix de Jockey- Club, Celtic Swing, har han inte lämnat
några spår efter sig i aveln. Celtic Swing har visat sig vara en hygglig avelshingst
däremot, och hans dotter Six Perfections, vann Prix Jacques le Marois och
Breeder´s Cup Mile 2003 och blev Timeforms högst rankade 3- åriga sto. Celtic
Swing står nu på Irish National Stud och producerade vinnaren av Tasmanian
Oaks, den säsong han stod i Australien.
Sussex Stakes vinnaren Distant View ställdes upp på Juddmonte i Kentucky
istället för Khalid Abdulklah´s stuteri i Newmarket och är mycket underskattad
som avelshingst. Han har två Grupp 1 vinnande söner i Europa, vinnaren av
Dewhurst Stakes 1999, Distant Music, som står på Morristown Lattin på Irland
och Observatory, vinnare av Queen Elizabeth II och Prix d´Ispahan. Denne finns
på Banstead Manor i Newmarket. Distant Music hade sina första 2- åringar 2004
medan Observatorys första kull når banorna 2005.
Darley hingsten Lujain vann Middle Park Stakes, Gr 1, och denna son till
Seeking the Gold har fått många chanser i England och Australien. Han hade sina
första avkommor på banan i England 2004.
Precis som Woodman, har Gulch en ojämn förmåga att producera avelshingstar,
men hans flerfaldiga Grupp 1 vinnare Nayef, kan möjligen räta ut eventuella
frågetecken på Nunnery Stud, i Norfolk.
Bortsett från Numerous och Machiavellian, är det två söner till Mr Prospector i
Europa som ännu inte har några avkommor på banorna, nämligen Grade 1
vinnaren Traditionally, på Irland, och gruppvinnaren som 2- åring, Ocean of
Wisdom, i Frankrike.
Ogden Phipps uppfödde och tävlade Traditionally som vann Oaklawn Handicap
på dirttrack och är en bror till Our Emblem, som är far till vinnaren av Kentucky
Derby, War Emblem, och även till Breeder´s Cup vinnarna Storm Flag Flying och
My Flag. Han stod sin första säsong på Ballylinch Stud på Irland 2003.
Prix de la Rochette vinnaren Ocean of Wisdom finns på Haras Fresnay le
Buffard, och även han har en härstamning som behövs för att bli en framstående
avelshingst. Bror till Machiavellian och halvbror till Exit To Nowhere, från samma
familj som Northern Dancer och Danehill, gjorde honom till ett fynd för endast
Euro 8.000 under sin andra säsong.
Mr Prospector ledde Morfarshingstlistan i Nord Amerika för åttonde gången 2004.
Han rankas till de stora sedan statistiken infördes på 30- talet. Ingen annan
hingst har lyckats vara ledande hingst åtta år i rad och men han måste ge sitt
yttersta för att slå Sir Gallahad III, som tog 12 titlar, dock inte i rad.
Mr Prospectors resultat som morfarshingst präglas av kvalitet. Han har minst
469 döttrar i aveln som har lämnat över 278 stakes vinnare över hela världen
och hans sista årgång 2002, innehöll 17 döttrar.
Mr Prospectors inflytande via sina söner är enormt men även hans inflytande
som morfarshingst till avelshingstar är stort. Avelshingstar undan Mr Prospector
döttrar inkluderar vinnaren av Golden Slipper Stakes, Gr 1, Flying Spur och
Champion Sprinter Dayjur, den senare har visat sig vara en mycket bra
morfarshingst, och är definitivt en hingst som uppfödarna skall notera.
Namnet Mr Prospector har blivit en universell synonym för excellense i
fullblodsvärlden.
Det talar alla språk och hans inflytande kommer att överleva långt in på
2000- talet.
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