FRANCE TROTTING 2020

Våra hingstar med fryst sperma i Sverige
BRILLANTISSIME

Braksuccé kan man kalla Brillantissime avelsstart i Frankrike. Med sin första tvåårskull 2018 vann hans avkommor den
franska tvåårsstatistiken gällande intjänat, men nästan en hel miljon mer än tvåan som var hans far Ready Cash. Brillantissime vann även 2019 tvåårsstatistiken i Frankrike, nu i kamp med en annan Ready Cash-son Charly du Noyer. De två
hingstarna var i en klass för sig. Granskar man även den sammanlagda statistiken för två- och treårskullen 2019 så har
Ready Cash återställt ordningen i toppen, men med klar marginal är Brilliantissime tvåa.
Bokningsavgift: €1.000. Levande fölavgift: €7.500 (Sverige).

BIRD PARKER
Bird Parker’s första årskull gjorde 2018 succé direkt som tvååringar. I franska tvåårsstatistiken slutade Bird Parker trea,
efter vinnande Brillantissime och hans egen fader Ready Cash. 2019 slutade blev Bird Parker fyra i den franska tvåårsstatistiken.
Slår man ihop resultaten för två- och treårskullen slutade Bird Parker på en tredjeplats, endast besegrad av sin far Ready
Cash och Brillantissime. Det syns att Bird Parkers segervilja och kämpatakter verkligen gått i arv till hans avkommorna.
Bokningsavgift: €1.000. Levande fölavgift: €7.500 (Sverige).

DIJON
Ett spännande nyförvärv är Dijon, en hingst med stora meriter. 2019 vann han Elitloppet (GrI)på Solvalla. Han har även
segrar i Gran Premio Tino Triossi (GrI), Championnat Europeen des 5 ans (GrI), Memorial Giuseppe Biasuzzi (GrI), Gran
Premio Tino Trioosi (GrI), Prix Gaston Brunet (GrII), Prix Abel Bassigny (GrII), Prix Dominique Savary (GrIII), Prix de
Crepuscue (GrIII) m fl.
Dijon är den tredje vinstrikaste travaren i D-kullen bakom Django Riff och Davidson du Pont.
Bokningsavgift: €750. Levande fölavgift: €3.000 (Sverige).

ERIDAN
Den här Ready Cash-sonen har fina tävlingsmeriter. Vinnare av Criterium Continental (GrI), Prix Charles Tiercelin (GrII),
Prix Abel Bassigny (GrII), Prix Victor Regis (GrII), Prix Pierre Plazen (GrII), Prix Maurice De Gheest (GrII), Prix Paris
Turf (GrII) och Prix Ourasi (GrIII).
Eridan’s moder Topaze d’Atout 12,7 €179.541 har startat fenomenalt i aveln. Hennes två första avkommor är Eridan och
Criterium-vinnaren Gunilla d’Atout 11,6 €322.900, den sistnämnda som segrat i åtta utav 12 starter.
Bokningsavgift: €750. Levande fölavgift: €3.500 (Sverige).

TIMOKO
Timoko tillhör de bättre avelshingstarna i Europa. Vi jämförde hingstar i Frankrike med avkommor födda mellan åren
2013-2017 gällande intjänade pengar. I den statistiken slutade Timoko trea efter Ready Cash och Prodigious. Totalt finns 25
avkommor i Frankrike som tjänat över miljonen. Timoko har två klassiska segrar i franska Criterium-vinnaren Folelli 12,2
€325.260 och finske Derbyvinnaren Hachiko de Veluwe 11,6 3.269.694 kr. Hachiko de Veluwe är ett ämne till något stort.
Timoko-sonen har gjort 12 starter för sin tränare Timo Nurmos, vunnit tio segrar och ett andrapris.
Bokningsavgift: €750. Levande fölavgift: €4.500 (Sverige).

UP AND QUICK

En riktigt stark avelsstart har Up and Quick haft. Hans främsta avkomma är italienska Audrey Effe 12,3 €244.035 som
2019 dominerade helt i kullen med segrar i Oaks Del Trotto (Gr1), Gran Premio Nazionale Filly (GrII), Gran Premio Carlo
Cacciari (GrII) och Campionato Femminile. Audrey Effe har gjort 13 starter, tagit elva segrar och två andraplatser.
Här i Sverige är det imponerande bredd bland hans avkommor. I första kullen födda 2015 finns 17 avkommor i startbar
ålder och alla har startat. De främsta avkommorna är Night Brodde, Hurricane River, Alexi Quick, Dante Godiva m fl.
Bokningsavgift: €600. Levande fölavgift: €4.500 (Sverige).

URIEL SPEED
Den här hingsten talar många tränare och uppfödare positivt om i Frankrike. Hans främsta avkomma är Gospel Pat 12,7
€202.050 som för sin tränare Philippe Allaire vunnit fem segrar, där den största segern är i GrII-loppet Prix Camilla de Wazieres. I samma kull finns även Girolamo 13,0 €109.770, som segrat fyra ggr. Frågan är om inte den i sex starter obesegrade
och lugnt matchade Ferry Jet 12,5 €74.250 är hans främsta avkomma. Det vi sett varit lyckosamt när man betäcker med Uriel
Speed är att korsa honom med Love You-ston, lysande exempel är de två nämnda Ferry Jet och Girolamo.
Bokningsavgift: €500. Levande fölavgift: €2.750 (Sverige).
Våra övriga topphingstar (förutom ovan nämnda) är:

ATLAS DE JOUDES – BOLD EAGLE – CARAT WILLIAMS – CASH AND GO – CHARLY DU NOYER – DJANGO RIFF –
DOLLAR MACKER – GOLDEN BRIDGE – GOTLAND – READY CASH – TRADERS
Bokningar görs till:
Francois Jamier eller Tomas Thell, Hingstdepån i Östergötland AB, Magasinsv 36, Mantorp. Tel. 0142-28040, 072-2218270
E-mail: francois@hingstdepan.se eller tomas@hingstdepan.se Vi hjälper Dig även med avelsrådgivning för Ditt sto. Samtliga priser exkl moms.
Mer information om hingstarna, härstamning, exteriör, tävlingsresultat på: Hemsida: www.hingstdepan.se Facebook: Hingstdepån

