
FANGO IN BLUE
Född 1993  |  163 cm  |  ISO 138
e. Veganum (Laudanum xx – Ventoux AA)
u. Beregere du Chateau (Iago C – Fol Avril AA)
Uppfödare: Alain Pinaud, Le Dorat, Frankrike.
Utlånad av Association National Anglo Arab, Frankrike.
Leasad av familjen Ann Gyllenswärd, Ekesås, Växjö.

Fango in Blue är en av de bästa förärvarna i fälttävlan i
Frankrike med ett mycket högt Blupindex. Han har lämnat
hästar på allra högsta nivå i både hoppning och fälttävlan.
Fango har själv tävlat i hoppning i årgångschampionaten.
Som 5-åring fick Fango ett ISO på 120 (0,83) och som 
6-åring 121 (0,84) och som 7-åring 138 (0,90). Han har  
därefter tävlat i hoppning med regelbundna placeringar  
i Grand Prix Pro 2 varav 26 segrar.

Fango är en ädel hingst. Han nedärver angloarabens alla
kvalitéer, han passar särskilt väl till halvblodsston som
behöver förädlas. Han nedärver god hoppförmåga och sitt
mycket goda temperament. 

Fango är sedan 1999 godkänd i flera avelsförbund i
Frankrike, bland annat Selle Francais och Angloarab. 

Fango kom till Sverige 2013 och visades för SH:s avels- 
värderingsnämnd på Axvalla och tilldelades ELIT för sin 
goda förärvning. Exteriört fick han full pott på sin typ.  
Totalt erhöll han 42 poäng (10-9-7-8-8).

Fango har ett BLUP i fälttävlan på mycket höga BCC + 16
(0,53) i hoppning goda BSO + 7 (0,89).

Han har knappt 200 registrerade avkommor, merparten SF;
Selle Francais. 

Totalt har Fangos avkommor vunnit mer än 138 000 EURO,
ca 1,2 milj kr beroende av Eurokursen. Fango har ett 50-tal
indexerade tävlande avkommor i hoppning och fälttävlan
varav 13 med index över 120 som bara 12 % av indexerade
avkommor uppnår. Bara 1–2 % uppnår ett index på 140.

Står i Sverige! 

Fango förenar ett

exklusivt förädlarblod

från Frankrike, med

toppgener för hopp-

och fälttävlans-

avel.



Ocarina du Chanois tillhör franska eliten bland fälttävlanshästarna 
med mycket höga prestationsindexet ICC 169. Han har bland 
annat vunnit tre Franska Mästerkap; 2010, 2011 och 2012. 2:a i 
EM i lag, 6:a individuellt i Luhmühlen, 7:a i unghäst-VM, segrar 
i unghästchampionat, flertalet segrar såsom Boekelo (NED)CCI 
***, Sandillon, Bramham Park (GBR) CIC ***, deltog i OS i London 
2012. Därutöver  placeringar i hoppning och dressyr. Sammanlagd 
vinstsumma hittills över 73 000 Euro.

Prele du Chanois blev 5:a bland femåringarna i hoppning i Frankrike 
med ett ISO på 141 och har därefter uppnått ett ISO på 152.  
Prele har vunnit 31 000 Euro och har över 50 segrar i hoppning.

Fango har bevisligen visat sig vara en framgångsrik förärvare. 
Vi hoppas att alla som söker en förädlare och en hingst med hans 
kvalitéer passar på att använda honom. Frankrike och övriga  
Europa vet att Laudanumxx-blodet borgar för mycket hög kvalitet. 
Avkommor till angloaraber, engelska och arabiska fullblod, shagya 
samt halvblod med fullblodsinslag kan registreras i SAAF och 
ASVH / SWB med ”gröna papper”. 

Språngavgift 2 000 kr och 5 000 kr vid 90 dagars dräktighet.
Moms, och sedvanliga seminkostnader, frakt och stationsavgifter 
tillkommer. Rabatt ges till meriterade ston, för ytterligare info,  
tag kontakt med Ann Gyllenswärd.

Station 2015: Markebäck
Adress: Markebäcks Gård 702, 696 91 Askersund 
Hemsida: www.markeback.se
Telefon: 0583-600 60
Annika: 070-66 00 190 - info@markeback.nu
Lotten: 073-98 58 359 - lotten@markeback.se

Vill du veta mer om Fangos guldkantade härstamning och  
meriter, kontakta Ann Gyllenswärd. Fango in Blue är leasad till 
Sverige i utbyte mot hingsten Business (som står i Frankrike för 
betäckning). Fryst semin på Business finns att tillgå här i Sverige.

KONTAKT OCH INFORMATION
Familjen Ann Gyllenswärd, Ekesås, Växjö
Tel: 070-699 33 09
Mail: ann.gyllensward@gmail.com

Några av Fango in Blues avkommor 


