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Conway Hall

ierad

e. Garland Lobell – Amour Angus e. Magna Force
1.10,5a • 6.400.974 kr • 29 st: 13-7-5
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Pris: 4.000 kr + 7.000 USD vid levande föl. (Fryst sperma)

Manke: 157 cm

Conway Hall fick en fin utmärkelse av ASVT, då han blev utsedd till Årets Avelshingst 2015! Slutställningen blev; 1. Conway Hall
– 50 poäng, 2. Muscle Hill – 46 poäng, 3. Make It Happen – 32 poäng. Conway Hall har under hela sin avelskarriär legat i toppskiktet av alla avelshingstar i Nordamerika och och har bildat sin egen hingstlinje redan under sin livstid. Och Conway Hall fortsätter
att leverera både i USA och i Sverige. På sex avkommor födda 2013 i Sverige har han lämnat vinnaren av korta E3 Donatello Sisu,
*1.11,7a – 1.304.100 kr, Sobel Conway, 1.14,7al, 6 st: 2-3-0 och Gonzales Greenwood, (2)*1.16,1am, 5 st: 3-0-0. På nio avkommor
födda 2014 har han lämnat Global Un Poco 1.14,8a – 235.700 kr, 5 st: 2-1-1, som segrat i Breeders’ Crown och är inkvalad till finalen
i Svensk Uppfödningslöpning. Från USA kan vi nämna Habitat, (3)1.09,5a – $1.294.870 och 3-årige Dayson, (3)*1.09,2a – $665.860.

Il Villaggio

e. Yankee Glide – Dance To Market e. Balanced Image
1.09,2a • $787.127 • 33 st: 12-1-1

Dundekurllesn ufödcd 2c014é!
med första

Manke: 163 cm

Pris: 3.000 kr + 20.000 kr vid levande föl. (Färsk och fryst sperma)

Il Villaggio var oerhört talangfull och tog sex (raka) segrar på åtta starter som 2-åring. Han var rankad etta i tidningen HoofBeats
under hela sin 2-åringssäsong, där han bland annat segrade i försök och final i William Wellwood Memorial ($515.000), New Jersey
Sire Stakes ($200.000), Walnut Hall Cup och Bluegrass Series på The Red Mile. Han rankades etta i ”Experimental Ratings” inför
3-åringssäsongen, före bl.a Lucky Chucky, Muscle Massive och Wishing Stone. Il Villaggio har varit uppstallad i Finland och första
kullen är född 2014. I den hittar vi stoet Nefertiti Frido, *1.16,5am – €24.220, som varit helt outstanding i Finland och är obesegrad
i fyra starter. I Sverige har han på nio avkommor fått fram det 2-åriga stoet Staro Litchi, *1.14,6k – 85.547 kr, som satte Svenskt
rekord med 1.14,6/1640 meter i sin fjärde start och kvalade in till finalen av Svensk Uppfödningslöpning i starten efter.
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Juliano Star

Prince L.
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e. Buvetier d’Aunou – Star Gede e. Florestan

e. Varenne – Queen L. e. Crowntron

Juliano Star lämnar både superstjärnor, Commander
Crowe, *1.08,9a – 34.345.097 kr, och de som utvecklas med
åren, Jetset, *1.14,0l – 2.016.937 kr, som i år vann Sto-SM
samt glänsaren Fossens Bonus, *1.12,6m – 993.569 kr.

Prince L. har en stam som förpliktigar. Far är en av världens
främsta travare genom tiderna Varenne (Elithingst) och
mor är Prix d’Amerique-vinnaren och ett av Sveriges främsta ston Queen L. vars far är Elithingsten Crowntron!

Pris: 2.000 kr + 12.000 kr vid levande föl. (Färsk och fryst sperma)

Pris: 1.000 kr + 8.000 kr vid levande föl. (Transportsperma)

Moms och eventuella veterinärkostnader tillkommer på samtliga priser.
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