SÆLGES UDEN MOMS
BATIK’S DIAMOND er et hoppeføl ud af en særdeles god og spændende afstamning. Både mor- og far siden er
særdeles interessant. Faderen til føllet er Grand Prix aktuelle Blue Hors Don Olymbrio.
Et hoppeføl som typemæssigt er i top. Bevægelsen er særdeles god og smidig i alle tre gangarter. Et føl som
kommer til at gøre sig som avlshoppe og dressurhoppe. Forventninger til føllet er særdeles store.
Moderen har en helbror, Black Tie, der er kåret i Hannoveranerforbundet (omtalt af Poul Graugaard i artikel
Ridehesten februar 2008). Som fire-års gik Batik stationsafprøvning i Verden med rigtigt flot resultat. Hun fik
flotte karakterer i gangarter og ridelighed, og hendes springevner lå også i toppen hos de deltagende hopper.
Så hun blev statspræmiehoppe.
Hendes mor Regina er statspræmiehoppe og har også en helbror, Ragtime, der er kåret i
Hannoveranerforbundet og har fungeret som avlshingst i Nordrhein Westfalen. Derudover er Batiks mor også
mormor til kåret hingst i Hannover 2016. Oldemoren Waldblume er mor til de kårede sønner Glückstaler I og
Glückstaler II.
Batiks tipoldemor, statspræmiehoppen og den højt dekorede Elfe, beskrives (blandt andet i Züchter Forum,
juni 2007) som en af de hopper, der har haft stor betydning i den tyske hannoveraner- og oldenborgavl. Elfe er
mor til den kårede hingst Wittelsbach (Landgestüt Celle) samt mor til tre døtre, der alle er hingstemødre (til
bl. a Glückstaler I og Glückstaler II, Glücksfall og Glückstag). Elfe er også at finde på morsiden til hingstene
Tannenhofs Armstrong, Egostern, Rilke og Realist Star (kåret i Dansk Varmblod) samt grand prix hingsten Prinz
Paul. Blandt andet er Elfe også at finde på morsiden hos springstjernen Air Jordan Z, som foråret 2007 har
vundet sølv ved World Cup i springning, og som har ligget nummer 12 på verdensrangslisten og været udtaget
til OL i Beijing.
Helsøsteren til Batiks mor er også statspræmiehoppe og fik ved sin rideprøve et 10-tal i trav og 9 i
springkapacitet.
Batiks helsøster blev i 2005 siegerstute (fløjhoppe) ved hoppeskuet i Freiburg/Elbe.
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