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Vuoden klassiset ikäluokkaki-
sat on jälleen ratkaistu Poh-
joismaissa. Suurin huomio 

suomalaisittain suvuissa kiinnittyi 
sf-tammojen merkittävään rooliin. 
Peräti neljän voittajan takaa löytyy 
Suomessa syntynyt emä. Kiinnitäm-
mekin tällä kertaa suurimman huo-
mion voittajien emänsukuihin.

Norjan voittajat
Kriterium-voittaja Lucky Buckin isä 

on westgatecrownilainen Buckaroo K. 
Ori kiersi uskolla suurkilpailuja, mutta 
se suuri täysosuma jäi uupumaan. 
Finlandia-ajossa se nähtiin useampaan 
kertaan ja 2002 sille heltisi pronssi. 
Buckaroo K kilpaili 136 kertaa ja niistä 
se voitti 18.

Siitoksessa sitä on käytetty niukasti. 
Vuonna 2002 syntyi neljä varsaa, 
samoten 2004. Jälkimmäiseen ikä-
luokkaan osui siis suurlupaus Lucky 
Buck ja se varmasti auttaa isänsä sii-
tosuraa jatkossa.

Lucky Buckin emä Effi Poppelgård 

on Tanskassa 1997 syntynyt balance-
dimagelainen, joka kilpaili Norjassa.

Varhain menehtynyt tamma kilpaili 
vain 3- ja 4-vuotiaana ennen siitok-
seen siirtymistään. Ennätys 15,9a ja 
tienattua rahaa vajaat 70.000 Norjan 
kruunua 34 startista kertovat keski-
tasoa paremmasta nuoresta kilpa-
tammasta.

Effi Poppelgård ehti varsoa vain 
kaksi kertaa; Lucky Buckin lisäksi 
tämän vuoden nelivuotias kingcochi-
lainen Lucky Kid on numeroissa 16,6a 
ja 46.000 nok.

Kriterium-voittajan emänemä on 
jenkeistä Tanskaan tuotu bonefishilai-
nen Fishing Hole. Starttaamattoman 
tamman paras jälkeläinen on Jens 
Poppelgård 13,9a.

Kolmas emä on Silent Era, start-
taamaton sekin. Arnie Almahurstin 
tytär tunnetaan meillä ennen kaikkea 
Silent Jolenen 13,8a emänä. Sitäkin 
parempi radoilla on ollut Screen Play 
13,1a, 681.267 sek.

Neljännestä emästä Keystone Star-
let lähtee useita linjoja menestyviin 

hevosiin. Suomalaisittain mielenkiin-
toisin on sen tyttärestä Ball Bellestä 
jatkuva: Sillä on muuan tytär nimel-
tään Flory Messenger…

Norjan Derby-voittaja Tinita Love 
voitti viime vuonna myös Kriteriu-
minsa. Sen isä superbowlilainen Super 
News on ollut Norjan hallitseva isäori 
2000-luvulla.

Tinita Loven emä Zandra Hill ei ollut 
kilpahevosena mikään aikainen lah-
jakkuus. Se ei voittanut kertaakaan 3- 
ja 4-vuotiskausien 22 startista. Van-
hempana se petrasi ja päätyi lopulta 
lukuihin 14,7a, vs. 272.889 nok.

Emänisänä tämän vuotisella Tinita 
Lovella on Moment Of Magic. Norja-
laisten ylpeys varsalahjakkuutena, 
joka siitosorina päätyi kotimaansa 
jälkeen ensin Ruotsiin ja lopuksi Suo-
meen.

Emälinja on neljän viimeisimmän 
emän tuloksiltaan hyvinkin arkinen, 
emänemä on 19-ennätyksinen Francis 
Senatorin tytär Viveca, joka Zandra 

Pohjolan Kriterium- ja 
Derby-voittajien suvut

Suomen 4-vuotiaitten kuningas Photocopy ja 
Jorma Kontio Derby-päivänä.
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Hillin lisäksi jätti kaksi 19-aikaista 
jälkeläistä.

Suvun erikoisuutta pitää hakea 
aina Tinita Loven viidenteen emään 
saakka, se on aikanaan maineikas 
tanskalainen siitostamma Rosita 
Senator, em. siitosori Francis Senato-
rin emä. Tinita Love on näin ollen 
kerrattu 4+5 Rosita Senatoriin. Rosita 
Hanoverin ainoa sisko on nimeltään 
Asani, se on puolestaan emänemänä 
ruotsalaiselle eliittiperiyttäjätammalle 
Attila L., jonka kuudestatoista jälke-
läisestä kuudella on ennätys 13,7a, 
tai parempi. Sisarussarjan tähtenä 
tietenkin Prix d’Amerique-voittaja 
Queen L.

Ruotsissa suomalaista
Ruotsin molemmat kisat menivät sf-

tammojen jälkeläisille. Kriterium-voit-
taja Sahara Dynamiten sukua on Suo-
messa kehitelty pitempääkin, mutta 
Derby-voittaja Commander Crowen 
emä Somack on emälinjansa ainoa 
Suomessa syntynyt.

Sahara Dynamiten isä Express Ride 
ei suurempia esittelyjä tarvinne. 

Emä Sahara Shadow oli kilpahe-
vosena huipputamma numeroillaan 
13,0a ja vs. 271183e. Suurimman 
osan voittosummastaan se keräsi 
Ruotsista, mutta voitti kotimaassaan-
kin mm. Villinmiehen tammakilvan. 
Tamman 94 starttia toi 26 voittoa.

Sahara Shadown isä Graduate 
Student voitti mm. Vermo Cupin ja 
Suviyön Suurravit. Moni muistaa sen 
myös sen yhdestä lisävarusteesta: 
sillä käytettiin vanhempana himmen-
täjää korvien takana. Ideana oli estää 
sen saamasta korvia luimuun, jolloin 
se ei antanut parastaan ulos. Samaa 
ideaa on nykyään takana Åke Svans-
tedtilla, kun hän on teipannut Torvald 
Paleman korvat pystyyn.

Suomeen emälinja saapui idästä 60-
luvun puolivälissä Sahara Dynamiten 
viidennen emän, täysvenäläisen Ala-
fan myötä. Laskovyjn 39,9 aikaisesta 
tyttärestä Suomessa jatkettua emä-
linjaa on jalostanut eteenpäin ennen 
kaikkea Esko Lettoniemi.

Hän osti Sahra Dynamiten neljännen 
emän Brisit Du Alafan sen kasvatta-
jalta Jaakko Ihamuotilalta. Brisit Du 
Alafan isä Ocean Du Pont oli suoma-
laisen ravikasvatuksen varhaisia rans-
kalaiskokeiluja. Yhteensä kolmisen-
kymmentä varsaa Suomeen, Ruotsiin 
ja Norjaan jättänyt täysranskalainen 

ori kilpailikin Suomessa ja Allan Korpi 
lasketteli sille ennätykseksi 20,3.

Brisit Du Alafa varsoi nelivuotiaana 
ainoan jälkeläisensä valoramaspride-
laisen Valman. Valorama’s Pride oli 
aikansa kohutuonti, mutta ei koskaan 
Suomen radoilla vastannut toiveita 
16,8a ennätyksellään ja 85.000 mar-
kan voittosummallaan.

Nevele Priden pojalla suku oli kun-
nossa, esimerkiksi emänemä Bewitch 
löytyy myös Super Bowlin sukutau-
lussa samalta paikalta, ja se sai siitok-
sessa täyden mahdollisuuden. Aikansa 
huipputammat Bettina Kähö ja Top 
Melody olivat parasta mitä Valorama’s 
Priden parin sadan varsan kokoisella 
jälkeläistöllä oli tarjota. 

1986 oriin tie jatkui Ruotsiin ja siellä 
sille lyötiin jo vuonna 1991 ”kasse-
rad-leima” lautaseen ja ori poistettiin 
siitoksesta heikkojen jälkeläisnäyttö-
jen takia.

Brisit Du Alafa tuli starttiin varso-
misen jälkeen viisivuotiaana ja juoksi 
viisi kertaa kilpaa. Rahaa sille ei kerty-
nyt markkaakaan ja ennätys kirjattiin 
numeroihin 47.3.

Vielä seuraavana vuonna sillä kokeil-
tiin radoilla kuusi kertaa ja ennätys 
paranikin jo lukuihin 36,1, mutta tili 
jäi avaamatta.

Valma oli emäänsä jo paljon parempi. 
Ahkerasti startannut tamma päätyi 
17,3a ennätykseen ja 109 starttia toi 
12 voittoa. Valma oli jatkossa selkeä 
periyttäjätamma. Sen kaikki yhdek-
sän varsaa starttasivat ja kahdeksan 
myös voitti ravikilpailuja. Paras oli 
Brisi Belle 15,5a ja 37.362€, Sahara 
Dynamiten emänemä. Gus Lobellin 
tytär ahkeroi radoilla 130 kertaa ja 
voitti niistä 15.

Ja jälleen emälinja liikahti eteen-
päin sen parhaan jälkeläisen kautta. 
Sahara Shadow on numerollisesti 
omaa luokkaansa, joskin huippulah-
jakkuutena on pidetty myös 2003 
syntynyttä Sahara Hothoneyta. Se 
aloitti kolmevuotiaana neljällä startilla 
– kaikki voittoja, mutta nelivuotikausi 
on tänä vuonna ollut silkkaa petty-
mystä. Kolme starttia on tuonut 5000 
kruunua rahaa.

Commander Crowen isä Juliano 
Star oli nuorena ikäluokkansa Rans-
kan paras. Ennätyksensä 12,8ake se 
juoksi U.E.T Grand Prixin finaalissa, 
jossa se sijoittui toiseksi kymmenyk-
sen Abano Asille hävinneenä.

Siitoskäytössä se on ollut 2001 – 
2003 Ruotsissa ja 2004 – 2007 Rans-

kassa. Ensi vuonna se palaa takaisin 
Ruotsiin, Staro-siittolaan. Commander 
Crowe on isänsä toistaiseksi menes-
tynein jälkeläinen.

Commander Crowen emä Somack jäi 
starttaamattomaksi, mutta siitoksessa 
Mack Lobellin tytär on vakuuttanut. 
Commander Crowen lisäksi Mack Peter 
13,5a on kruunumiljonääri ja Electric 
Mankin ehti juosta 14,0a, ennen Mal-
talle vientiään. Starttaamaton bar-
bequelainen Petra Que on ehtinyt jo 
emäksi sekin ja ensimmäinen varsa 
Pelle Pirat kuuluu Commander Crowen 
tavoin Petri Puron valmennettaviin. 
Tämän vuoden nelivuotias on mennyt 
jo 15,6ake.

Somackin emä Ruotsissa syntynyt 
speedysomollilainen Somolli Ribb oli 
aikansa huipputamma. Se kilpaili 3- 
ja 4-vuotiaana Raineri Puikkosella ja 
voitti 30 startistaan peräti 21.

Viisivuotiskausi jäi välivuodeksi vain 
kahdella kehnolla startilla, mutta siir-
tyminen Ranskaan toi jälleen menes-
tystä. Se päätyi lopulta numeroihin 
15,1a, 90.306€. Startteja kertyi 59 
ja niistä voittoja 27.

Siitoksessa se aloitti kilparatojen 
tavoin heti vauhdilla. Ensimmäinen 
varsa oli Super Somolli 13,3a, vuo-
den 1997 Suur-Hollola-ajon voittaja. 
Super Somollia on käytetty myös sii-
tosoriina, joskin melko vaatimattomin 
tuloksin.

Jatkossa Somolli Ribb tuotti lähinnä 
keskinkertaista hieman parempia kil-
pahevosia. Sen quickpaylainen sisko 
Festival Ribb on ollut kova periyttäjä 
Ruotsissa: Emänä kahdelle kruunumil-
jonäärille ja emänemänä neljälle.

Yhdysvalloissa syntyneet Song 
Festival, Commander Crowen kol-
mas emä ja neljäs emä Singing Lady 
ovat starttaamattomia. Jälkimmäisen 
tuotannoista löytyy emäsuvun helmi. 
Saksaan myytynä tamma jätti sinne 
Singing Clövingin, joka on yksi kaik-
kien aikojen parhaita Saksassa syn-
tyneitä tammoja. Se oli mm. maansa 
edustaja vuoden 1985 Elitloppetissa. 
Numeroikseen se sai 12,5a, 411.303€. 
Singing Clöving starttasi vain 52 ker-
taa, joista 32 päättyi voittoon.

Suomessa tuontioreja ja 
jenkkiemälinjoja

Suomen Kriterium-voittaja Arctic 
Hopen isä Muscles Yankee on ollut 
pitkään Yhdysvaltojen merkittävimpiä 
siitosoriita.
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Arctic Hopen emä arndonilainen 

Plant The Seed (US) oli huippukilpa-
tamma. Se oli 11-aikainen tuplamark-
kamiljonääri, joka kilpaili 152 kertaa, 
kiertäen paljon myös ulkomailla ja 
nosti valmentajansa Petri Salmelan 
yleiseen tietouteen. Hilversumin EM-
osakilpailun Prijs der Gigantenin voitto 
1993 lienee starteista muistettavin.

Siitoksessa sillä oli paljon epäon-
neakin ja nyt se on jo edesmennyt. 
Viidestä jälkeläisestä toiseksi paras 
on Arctic Dream 15,1ake (4v).

Plant The Seedin ensimmäistä var-
saa, starttaamatonta supergilliläistä 
oria Speedy Spede, on käytetty myös 
siitoksessa. Siitä on yksi Ruotsissa 
syntynyt nelivuotias, kaksi Suomessa 
syntynyttä samaa ikäluokkaa ja yksi 
Suomessa syntynyt kolmevuotias. 
Starttiin näistä ovat ehtineet Erti’s 
Cinderella 16,8aly (4v) ja Spede’s 
Star 24,2ke (3v).

Plant The Seedin emä Lovely Pride 
18,9a on luonut tyttärensä Lovely 
Flowerin kautta Italiaan oman emä-
linjansa, joka on tuottanut palon hyviä 
kilpahevosia.

Kolmas emä onkin sitten jo kova 
nimi. Beloved syntyi 1957, juoksi 
itse vain 19,7a, mutta löytyy useiden 
huippuhevosten sukutaulusta. Mai-
nittakoon vain sen oma tytär vuoden 
1966 Hamlbetonianin voittaja Kerry 
Way sekä sen tytär ME-tamma Clas-
sical Way.

Neljännen emän Bewitchin nimi löy-
tyykin sitten jo täysin lukemattomasta 
määrästä hevosten sukutauluja; se 
on yhden kaikkien aikojen parhaan 
siitosoriin, Super Bowlin, 
emänemä.

Derby-voittaja Photoco-
pyn isä S.J’s Photo on val-
lannut merkittävän paikan 
suomalaisessa ravijalostuk-
sessa. Tänä vuonna sillä 
siemennettiin täällä peräti 
60 tammaa.

Tämän vuoden Suomen 
Derbyssä sen jälkeläi-
set ottivat kaksoisvoiton, 
vaikka sen poika Belmonte, 
viime vuoden Kriterium-
voittaja, ei selviytynytkään 
finaaliin.

Voittaja Photocopy on 
meadowroadilaisen Solo 
Donnan poika. Solo Donna 

14,1a kuului Suomen tammaparhaim-
mistoon ja voitti mm. Forssan Tam-
mavaltikan. Photocopy on emänsä 
neljäs, ja tähän astisista selvästi paras 
jälkeläinen.

Emänemä Jeanne’s Crown oli 12-
aikainen tamma, joka ehti jättää 
syntymämaahansa Yhdysvaltoihin jo 
kaksi varsaa. Superbowlilainen Krona 
meni 12,6a, mutta sen täyssisko Co 
Cos Lady jäi stattaamattomaksi. Sillä 
on kuitenkin jo 11,5a juossut varsa 
Foley Hall.

Suomessa syntyneet 10 Jeanne’s 
Crownin varsaa ovat kaikki startan-
neet ja osoittaneet lahjakkuutta, 
mutta Solo Donnaa lukuun otta-
matta silti jääneet syystä tai toisesta 
varsin arkisiin tunnuslukuihin. Sen 
tammavarsoista myös Final Touch on 
jo ehtinyt saamaan aikaiseksi mer-
kittävän hevosen; Derby-kakkonen 
Financierin.

Kolmas emä Jeanne’s Surprise oli 
haamumaileri sekin. Sen varsoista 
Jeanne’s Somolli 11,1a vaikutti Ruot-
sissa siitosoriina.

Viidennestä emästä Worthy Jenistä 
Ruotsiin tuotiin puolestaan siitoso-
riiksi Masquerade ja Native Reel. Jen 
Hanover on Photcopyn kuudes emä ja 
siitä puolestaan Ruotsissa on vaikut-
tanut siitosoriina Scout Master, sekä 
meidän lämminverijalostuksemme 
alkuvuosikymmenien perusori Flight 
Song. Lisätään listaan vielä seuraavan 
emän jälkeläinen Butch Hanover, niin 
voidaan todeta emälinjan olleen mer-
kittävä tekijä pohjoismaisessa ravija-
lostuksessa. Kun kurkistetaan vielä 

pari polvea taaksepäin, niin päästään 
tammaan, joka on koko maailman 
ravijalostuksen merkittävimpiä tam-
moja: Photocopyn yhdeksäs emä on 
itse legendaarinen ME-ravuri ja peri-
yttäjätamma Miss Bertha Dillon.

Tanskan Derbyvoittajalla 
suomalainen emä

Tanskan Kriterium-voittaja Mega 
Vang on Viking Kronoksen poika, 
jonka emä on supergillilainen L’amour 
November 14,7a. L’amour November 
on General Novemberin 11,4a sisko. 
Pekka Korpi ajoi General Novembe-
rin Vincennesissa vuoden 1997 U.E.T 
Grand Prixin voittajaksi.

Emänemä Florida Damella on Gene-
ral Novemberin lisäksi neljä haamu-
mailerijälkeläistä.

Florida Dame on puolestaan Florida 
Pron, yhden ravijalostuksen suurista 
nimistä, täyssisko. Niiden emä Pro-
missory on myös Suomessa vaikutta-
van Southwind Pinnaclen emänemä.

Neljäs emä Proud Emily on yhden 
kaikkien aikojen periyttäjätamma Pas-
sing Speedin emä. Suomessa Passing 
Speed muistetaan tietenkin super-
pojastaan Keystone Patriot. 

Mega Vangin emäsuvun vaikuttava 
sarja raviurheilun suurnimistä täyden-
tyy, kun lisätään vielä, että sen viides 
emä Emily Star on Noble Victoryn 
emän Emily’s Priden sisko.

Derbyn Tanskassa voitti Leviti. Sen 
isä on yksi Ruotsin todellisista periyt-
täjämatadoreista: Alf Palema. Emänä 

Arctic Hope ja Pekka Korpi tyylit-
televät Kriteriumin voittoon.
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Levitillä on Suomessa syntynyt Black Market 14,4a.

Black Market oli mainio kilpatamma, joka 89 startistaan 
voitti 24, ja tienasi yli 200.000 markkaa. Suomeen siitä jäi 
yksi varsa; houstonlaukkolainen Black Work 18,7ake.

Tanskassa Black Marketin siitosura on ollut erinomainen: 
Levitin vuotta vanhempi täyssisko Kinetic voitti paikallisen 
Tamma-Kriteriumin.

Black Marketin isä Mark Six tuotiin Suomeen kovalla 
tohinalla, olihan se Speedy Scotin eniten rahaa voittanut 
jälkeläinen. Sen vaikeudet Suomessa alkoivat kuitenkin 
oikeastaan jo orinäyttelyssä, kun se pelästyi koululais-
hiihtäjiä ja pelmahti pötkölleen ojan pohjalle.

Mark Six aloitti täydellä 150 tammalla, mutta määrät 
vähenivät kahtena seuraavana vuonna ja se päätyi kolmen 
Suomen vuoden jälkeen Hollantiin. Jälkikäteen on helppo 
viisastella, että meidän onneksemme.

Emänemä Ibiza oli Pekka Korven tallin 70-luvun puo-
livälin menestyshevosia, 92 starttia toi 24 voittoa ja 22 
muuta totosijaa. Black Market oli emänsä paras jälkeläi-
nen, joskin Bondwoman päätyi myös asiallisiin yli 100.000 
markan ja 15,1a lukuihin. 

Kolmannesta emästä Bunti Rizziosta kilpaili Suomessa 
myös Klass, joka kilpaili vuosikaudet Pohjois-Suomessa 
alueen lämminveriparhaimmistoon kuuluneena. Sen 
statistiikka kertoo kestävästä hevosesta: 258 starttia, 
totosijat 66-60-28, voittosumma 240.000 markkaa ja 
ennätys 15,8a. Klassista jäi myös muutama jälkeläinen, 
parhaana Lesti 17,4a.

Bunti Rizziosta vielä kaksi emää taaksepäin ovat Ruot-
sissa syntyneitä ja suvun helmi löytyy Levitin viidennen 
emän Jasminista lähtevältä linjalta. Se on emänemänä 
eliittitamma Vinda Whitneylle, joka 1959 syntyneenä 
sai hurjan ennätyksen 15,9a ja jätti siitoksessa mm. 
siitosori V.I.P:n. 

Vinda Whitney oli aikansa starttiraketti, joka voitti 130 
startistaan 62. Sören Nordin osallistui sillä mm. Roque-
pinen voittamaan vuoden 1967 Elitloppetiin.

Teksti: Harri Lind

Kuvat: Hippola / Pirje Paananen

Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä 
vuonna 2007.

 
Hyvää Joulua ja uutta vuotta.

 

Tervetuloa Kouvolaan myös vuonna 
2008!
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