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3 Touch My Shadow
Opdrætter: Stutteri Shadow v. Niels J. Jensen tlf. 20870215
Mørkebrun hingst født den 7. juni 2010

v. The Liquidator (US) – Call Me Shadow v. Alf Palema (S)
The Liquidator repræsenterer nogle af de bedste
blodlinjer i verden, og det var derfor ikke så
mærkeligt, at han blev den dyreste plag i sin
årgang, der blev solgt på en offentlig auktion i
2005.
The Liquidator kostede 270.000 dollars som åring.
I 2008 blev en helsøster til The Liquidator,
Silicone Valley solgt for 290.000 dollars.
En anden søster, Chicy Micky (Kadabra) kostede
100.000 dollars i 2006.
The Liquidator tilhører første årgang efter
stjernehingsten, Andover Hall, der fik omgående
succes i avlen med bl.a. Hambletonian-vinderen
Donato Hanover samt tophoppen Pampered
Princess.
Siden har der været topheste efter Andover Hall
som Adrian Chip, Clerk Magistrate, Hambletonian
Oaks-vinderen Danae og her i Europa bl.a.
Copenhagen Cup-vinderen Libeccio Grif.
År efter år er afkom efter Andover Hall blandt de
mest efterspurgte på de amerikanske auktioner.
Moderen til The Liquidator, Dream Valley OM
kostede som åring 195.000 dollars.
Hun er datter af legendariske Valley Victory,
mens hender moder er Crown Dream ved Speedy
Crown. – Dermed er Dream Valley OM helsøster
til Hambletonian-vinderen m.m. Victory Dream,
der med få afkom også har slået sit navn fast som
avlshingst – fader til bl.a. Hambletonian-vinderen
Self Possessed.
Dream Valley OM er i øvrigt helsøster til moderen
til Dream Vacation.
Dream Valley OM var en fin væddeløber, der
satte rekord 1.11.4 og tjente 590.000 dollars.

The Liquidator indledte sin løbskarriere som 3åring – i sit prøveløb noteredes han for1.13.8.
I løbet af sæsonen vandt han det traditionsrige
Colonial Trot – et løb som Crazed, Explosive
Matter og Lucky Chucky senere har vundet – de
er alle avlshingste i USA i dag!
The Liquidator satte rekord 1.11.1 som 3-åring.
Som 4-åring vandt The Liquidator tre gange og
satte rekord 1.10.7 (time trial) – fire gange løb
han 1.11.5 eller bedre.
I karrieren var The Liquidator nummer et, to
eller tre i 16 ud af 21 starter.
The Liquidator’s første sæson i avlen var 2009,
hvor han bedækkede 73 hopper. – Touch My
Shadow tilhører således hans første årgang.

Moderlinjen
Når man ser på Touch My Shadows moderlinje så
er det nemt at komme til at tænke – DERBY.
I hans nære familie findes nemlig en Derbyvinder
– Bell Shadow – samt en Derby-treer – Nero
Shadow, en Derby-fire - Outstanding Shadow og
en Derby Hoppeløb fire – Icy Shadow.
Bell Shadow (Quick Pay) har Moonlight Shadow
som moder, og hun er også moder til Call Me
Shadow (Alf Palema), der igen er moder til Nero
Shadow (Daquet Rapide) og Outstanding Shadow
(Muscles Yankee).
Call Me Shadow, der selv satte rekord 1.15.2, har
haft otte afkom – af de syv i startberettiget alder
har de seks startet med Nero Shadow som den
foreløbig mest vindende med en indtjening på
860.530 kr.

Nero Shadow har været placeret blandt de tre
første i samtlige klassiske storløb – dvs. Dansk
Opdrætningsløb, Dansk Trav Kriterium og Dansk
Trav Derby.
Outstanding Shadow vandt i fjor Grand Circle 4
års Championatet.
Touch My Shadow kommer ud af en stærk
producerende hoppelinie, som Stutteri Shadow
har haft stor glæde.
Vi skal tilbage til 1935, hvor Asta Volo fødes – hun
var datter af en af datidens store travstjerner,
Harrison Dillon og den gode hoppe Volvyn –
begge født i USA.
Asta Volo fik selv rekord 1.30.8 - og i avlen blev
hun bl.a. moder til Bakkepigen (Justitsråden), der
ikke selv kom til start. Bakkepigen blev en habil
følhoppe, der bl.a. blev moder til Kirsten Kimer –
der igen blev moder til Ronson, som var en
mægtig hest hos træner Leif Nielsen i 70-erne.
Bakkepigen blev også moder til Lone Hammer
(Thor Hammer), der fik rekord 1.23.7 og som i
avlen udmærkede sig ved udelukkende at få seks
hoppe-afkom.
Blandt disse var Tårspigen (Francis Senator) en
strålende væddeløber, der satte rekord 1.18.1a
og tjente 138.250 kroner – Tårspigen blev også en
vinder i avlen.

Hendes klart bedste afkom var Khamsin Ferle (My
Nevele) 1.14.9 – 1.076.190 kr, der blev
eksporteret til Italien, hvor den bl.a. er blevet
moder Uran Flora (Indro Pak) 1.14.2 – 166.599
Euro.
Elverpigen Tårs (Pay Dirt) var også en Lone
Hammer-datter, der blev moder til den stærke og
meget nyttige Passion Tårs (Copperfield) 1.14.1 –
804.433 kr.
Og så blev Lone Hammer også moder til Dimitria
Tårs (Fine Shot) – 1.21.7 – 24.050 kroner.
Dimitria Tårs har været en produktiv dame, idet
hun fik 12 afkom, og disse har de 11 startet, fået
rekord og vundet præmier!
I denne samling klarede Always Shadow
(Copperfield) sig bedst med 1.14.2a – 256.275
kroner , men hendes førstefødte – Moonlight
Shadow (Pay Dirt) – opkaldt efter en populær
melodi i 1985 – var heller ikke ueffen – og det er
fra Moonlight Shadow stutterinavnet - Shadow –
stammer.
Moonlight Shadow blev moder til otte afkom –
heriblandt derbyvinderen Bell Shadow samt Call
Me Shadow – moder til Touch My Shadow.

Konklusion:
Touch My Shadow tilhører første årgang efter The Liquidator. The Liquidator har
en utrolig spændende afstamning, der har givet topheste gennem flere
generationer i USA. Også på modersiden har Touch My Shadow gode referencer,
da moderlinjen ikke blot indeholder en Derbyvinder i andet led, men hans
halvsøskende har været placeret langt fremme i de klassiske opgør.

