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Moder 

Goodlookngirl 13,3a 154.088 dollar 26 7-6-2 var flerfaldig stakesvinnare i USA och kommer 
från en av världens förnämsta syskonskaror med två dollarmiljonärer och sex miljonärer i 
svenska kronor: 
 
 

• Vivid Photo 08,6a 3.273.387 dollar (vinnare av Hambletonian, flerfaldig världsrekordhållare, "3-
Year-Old Trotting Colt of the Year" 2005, "Older Trotting Horse of the Year" 2007, S.J.s Photos 
vinstrikaste avkomma) 

• Devious Man 09,8a 1.338.677 dollar (vinnare av Earl Beal, tvåa i Hambletonian, Credit Winners 
vinstrikaste avkomma, avelshingst i USA) 

• Whitehouse Express 10,5a 2.128.471 kr (flerfaldig V75-vinnare, avelshingst i Sverige) 
• Goodlookngirl 13,3a 154.088 dollar (se ovan) 
• Celebrity Shark 12,6a 139.528 dollar (19 segrar) 
• Broken Record 12,7a 135.988 dollar (vinnare av NJSS final och Landmark Stakes) 

Goodlookngirl har själv lämnat bland andra V75-vinnaren Only Eyes Broline 13,0a 682.330 kr 
och Escrow Blue Chip 11,7a 185.070 dollar. Hennes mindre meriterade systrar har lämnat 
bland andra Lima Novelty 09,7a 278.964 dollar och Military Blue 10,7a 245.845 dollar. 
 
 
 
Fader 

Django Riff 12,1a 10.317.806 kr var vinstrikaste hingst i sin franska kull både som 2-, 3- och 4- 
åring. Hans äldsta avkommor är 2 år och han har lämnat debutvinnare i både Sverige och 
Frankrike (Good Vibes 17,5 30.000 kr respektive Invictum du Noyer 4.500 EUR). Django Riff 
har själv också en väldigt högklassig stam: Far är dominanten Ready Cash. Modern Rasta 
Perrine vann själv över 100.000 EUR och alla hennes avkommor äldre än tre år har gjort 
likaledes. 
 
 
 

Om hingstvalet 

Goodlookngirls avkommor har visat en imponerande jämnhet: 10 av 12 avkommor har vunnit 
lopp och tjänat över 140.000 SEK och det finns också några "ursäkter" till att det inte blivit fler 
stjärnor. Dels har hon haft oturen att lämna ston när hon fått chansen med Orlando 
Vici respektive Enjoy Lavec, två hingstar som är kända för att lämna bättre söner än döttrar. 
Goodlookngirl är också själv inavlad 2+4 på Speedy Crown och har även Speedy Crowns 
helsyster Speedy Toe i fjärde led. Trots det har hon ofta betäckts med hingstar som själva är 
inavlade på Speedy Crown med hög inavel som följd. 



 
 
Vi har därför betäckt med en fransk hingst med Speedy Crown långt ner i stamtavlan och 
inavelskoefficienten för Handsome Devil är under 3,5 procent. 
 
 
Om någon till äventyrs anser att Goodlookngirl är för gammal för att lämna en stjärna vill vi 
invända att hennes mor lämnade Whitehouse Express när hon var 21 och Devious Man när hon 
var 24 och däremellan Broken Record 12,7a 135.988 dollar när hon var 22 (hennes tre sista 
avkommor). 
 
 
 

Morfadern 

Giant Hit 10,8a 646.650 dollar är inte så känd i Sverige, men har varit en bra hingst i New York 
och Delaware. Han har en enda svenskfödd avkomma och det är Merrie Annabelle-
femman U.S.A.Hornline 12,7a 976.769 kr (mor till Electric Light 10,3a 1.562.159 kr 
och Dynamite Light 11,5a 630.000 kr). 

 

 


