
"STEP RIGHT UP, FOLKS …"

Mr Prospector är nummer ett på morfars hingstlistan 2004, för
åttonde året i följd.

Det kan kanske tyckas malplacerat att använda en cirkus term som rubrik
efter ytterligare en titel för Mr Prospector, som ledande morfarshingst.
Men vi behövde ett riktigt jordnära uttryck för att beskriva en bragd som
är, minst sagt, något alldeles enastående.

Låt oss först titta på det uppenbara:
� Åtta år i följd på toppen- en oöverträffad bragd om du tar hänsyn till de

stora förändringar som skett sen tiden då listorna var centrerade kring
enbart amerikanska  prestationer.

� Med denna titel går Mr Prospector upp jämsides med Princequillo på
åtta titlar och nu endast bakom den tolvfaldige vinnaren Sir Gallahad
III. Ingen annan hingst har sedan 1970 lyckats leda morfarshingst
listan ens tre år i följd. Tre andra framstående morfars hingstar har
toppat listan fyra gånger - Buckpasser, Prince John och Double Jay -
men ingen har varit i närheten av Mr Prospectors dominans.

� Andra gången över $20 miljoners strecket - de enda gångerna denna
drömgräns överskridits. Visserligen inkluderade dessa siffror intjänade
pengar i Japan och 14 andra länder som the Jockey Club tar med i sin
statistik, men mer än hälften av pengarna 2004 var intjänade i Nord
Amerika.

� En allt större ledning vad gäller stakes vinnare - 469 döttrar har
producerat 278 stakes vinnare så här långt. Tvåa i denna statistik är
Nijinsky II ( 245), men han kommer inte att närma sig mer eftersom
hans yngsta döttrar är mycket äldre än Mr Prospectors, som är 5 år.

� 27 stakes vinnare 2004 ( 15 i Nord Amerika), 12 av dessa i graded/
grupp- löpningar. Endast hans son Woodman (26) och Danzig och
Seattle Slew (24) är i närheten av honom, och ingen av dessa
uppnådde tvåsiffrigt på graded/ grupplöpnings- nivå.

� Mina damer och herrar, och barn i alla åldrar, något liknande
har aldrig hänt förut !

Det finns flera goda skäl till denna rekord notering. En viktig del är att
fullblodsindustrin har blivit allt mer internationell. Därför har Mr
Prospectors döttrar kommit att hamna på allt fler av de bästa stuterierna i
världen, på ett helt annat sätt än hans föregångare bland de
framgångsrika morfarshingstarna. Det har givit Mr Prospectors döttrar
bättre möjligheter att betäckas med de främsta hingstar runt om i
världen, säkerligen bättre chanser än både Nijinsky II och Northern
Dancer. Dessutom var Mr Prospector en fertil hingst som levde länge och
har därför fler döttrar i aveln än de båda ovan omtalade hingstarna.



Men viktigare är säkerligen Mr Prospectors unika förmåga att balansera
den genetiska mångfalden som har utvecklats under de senaste 25 åren,
över alla gränser. Han för med sig en sorts harmoni, en yin och yang av
härstamning och fysisk, och han har dominerat stostammens genpool,
som i slutändan, inom uppfödningen, är tillgångssidan.

Härstamning och fysik
Vad det gäller hans härstamning, kan Mr Prospector bara anses vara ett
logiskt resultat; han är produkten av två av de främsta linjebildande
stofamiljerna inom Amerikansk galoppsport under det senaste
århundradet, och han är fulländat avlad för att förstärka den styrkan.
 Han far, Raise a Native, härstammar från Padua ( Thurio), hans
sjättemor. En dotter till Padua, Padula (Laveno), var Raise a Native:s
femtemor, och hon är mor till Black Servant (Black Toney). Black Servant
är far till den ledande tävlingshästen och avelshingsten Blue Larkspur,
som var en ännu mer framstående morfarshingst, men han kunde inte
mäta sig med den ännu mer framgångsrike Sir Gallahad III. Blue Larkspur
råkar komma från samma familj som sin far- hans tredjemor var Padilla,
som var halvsyster till Padula.
 Mr Prospectors mödernelinje var inte mindre exklusiv, för hans sjättemor
var den framstående tävlingshästen Frizette (Hamburg), vars dotter
Frizeur lämnade champion stoet och anmodern Myrtlewood, som inte bara
var fjärdemor till Mr Prospector, men vars far var ingen annan än Blue
Larkspur.
  Därför hade Mr Prospector mycket som talade till hans fördel, genom de
intima genetiska kopplingarna till dessa två framstående familjer,
blodslinjer som hjälpte till att etablera den typiska "Amerikanska
tävlingshästen", som har dominerat sporten under de senaste 50 åren.
Denna genpool visade sig fungera alldeles strålande med många
amerikanska och europeiska linjer, och har nu åter-etablerat sig med
korsningar över gränserna och är ett riktigt genetiskt fenomen.
  Mr Prospector är i själva verket en återgång till denna typ- medelstor,
kort rygg, kraftfullt bakparti, lite konstigt framställ och en tendens att vilja
löpa fritt. Detta hjälper till att förklara hans framgångar med olika
blodslinjer och typer ( gräshästar som galopperar i uppförsbackar,
kraftfulla dirttracklokomotiv som galopperar i nedförsbackar) i så många
länder.
  Han stakesvinnare 2004 kom från många olika hingstlinjer. Han bästa-
dirttrackspecialisten Rock Hard Ten och grässpecialisten Film Maker- är
avkommor till Kris S respektive Dynaformer, båda två söner tilll Roberto.
Hans två mest lovande 2- åringar, tvåkurvors- älskaren Defer, efter
Danzig, och sprintern Storm Surge, efter Storm Cat, är från Northern
Dancer linjen. Hans kraftigt förbättrade dotterdotter Daydreaming är efter
A.P. Indy, medan hans dotterdotter på det Californiska gräset, Valentine
Dancer, är efter In Excess från Caro- linjen.
Utomlands finns, State Shinto ( i Dubai), Way West ( Australien) och
Great Journey ( Japan), och de är efter Pleasant Colony, Danehill och
Sunday Silence.



  Någon kanske påstår att med sex stakesvinnare från båda dessa linjer,
verkar det som om han har en förkärlek till Danzig och Hail to Reason,
men sanningen är att Mr Prospector passar bra till vilken blodslinje som
helst. Till exempel, så får du sällan samma typ av tävlingshäst efter Green
Desert som du får efter Danehill eller Adjudicating, och medan Kris S och
Dynaformer får avkommor som har vissa likheter med Hail to Reason, så
är inte Sunday Silence och Devil´s Bag några kopior av varandra.
  I en tid när Amerika verkar kulturellt inåtvänt, är dess främsta
morfarshingst, minst sagt, kosmopolitisk Om man undersöker
morfarshingst listorna sedan 1970, så är det svårt att hitta mer än två
hingstar som lämnat hingstlinjer efter sig som fortsatt att vara dominanta:
Seattle Slew och Northern Dancer.
Eftersom den enda riktiga jämförelsen måste göras med Northern Dancer,
och då får man tänka på hur väl hans härstamning passade ihop med
dåtidens gen pool, och om man bortser från Nijinsky II, så lämnade
Northern Dancer en liten, kompakt typ av häst efter sig, som på många
sätt var ett avsteg från den typ av häst amerikanska ägare och uppfödare
hade förväntat sig under de första 60 åren av 1900- talet.
   Mr Prospector å andra sidan, lämnade istället efter sig en häst som var
jämn i typen och därmed mer förutsägbar ( Undantaget hos Northern
Dancer är Dixieland Band, vars härstamning i mycket liknar Mr
Prospectors, och som lämnar avkommor som i mycket liknar Mr
Prospectors. Intressant nog så blev han den ledande morfarshingsten om
man bara tar med pengar insprungna i Nord Amerika)
  Trots allt detta har Mr Prospector klarat av allt, vilket gjort honom
kosmopolitiskt. Och han gjorde det så bra, att om han som morfarshingst
inte står i centrum av cirkusringen, så står han i alla fall i centrum för
universum.

Författare: Robert D. Fierro              Publicerat i Thoroughbred Times 15
januari 2005.


