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LAVEC KRONOS

e. Garland Lobell – Amour Angus e. Magna Force
1.10,5a • 6.400.974 kr • 29 st: 13-7-5

e. Enjoy Lavec – Dame Lavec e. Quito de Talonay
*1.09,9a • 5.783.514 kr • 76 st: 21-6-2

Elithingst

Pris: 3.000 kr + 25.000 kr vid levande föl,
exkl. moms. (Transportsperma erbjuds)

Pris: 4.000 kr + $7.000 kr vid levande föl,  
exkl. moms. (Fryst sperma)

Conway Hall utsågs till Elithingst i de-
cember 2016. Han blev utsedd till Årets 
Avelshingst 2015 av ASVT. Under hela 
sin avelskarriär har han legat i topp-
skiktet av alla avelshingstar i Nordame-
rika och har bildat sin egen hingstlinje 
redan under sin livstid. Han är far till 
b.la avelshingstarna:Windsongs Legacy, 
Wishing Stone, Habitat, Make it Hap-
pen, Broadway Hall och Russel Hill bara 
för att nämna några.  I Sverige kan vi 
stolt presentera Alexia Ås, 5 milj, Con-
light Ås 3,6 milj, Donatello Sisu 1,3 milj 
(född 2013) som segrade i E3 Finalen. 
Han lämnar lika bra hingstar som ston.  
Att betäcka med Conway Hall ger myck-
et god ROI - ”Return on Investment”!

CONWAY HALL
Lavec Kronos har en stam som för- 
pliktigar med ett svårslaget möder-
ne. Modern är Elitstoet Dame La-
vec som dessutom har lämnat Raja 
Mirchi, 1.08,9a –8.726.000 kronor. 
Mormor är suveräna tävlingshäs-
ten Kit Lobell, *1.11,3a – 8.825.245 
kr. Mormors mor är flerfaldiga stor-
loppsvinnaren Keystone Pioneer, 
*1.12,6a – $1.071.000, som bl.a. seg-
rade i Kentucky Futurity, Hambletoni-
an Oaks och Copenhagen Cup. Lavec  
Kronos redan gett många  lovande  
avkommor:Rocket Face, Rigel Face, Dif-
farn Am som redan tjänat c:a 250 000 
kr och fina Patriot Face och Pax bara 
för att nämna några.

 

JULIANO STAR
e. Buvetier d’Aunou – Star Gede e. Florestan

1.12,8am • 4.731.477 kr • 24: 7-5-4

Pris: 2.000 kr + 15.000 kr vid levande föl,
exkl. moms. (Fryst/färsk sperma)

A-Premierad

BRAD DE VELUWE
*1.09,7a • 10.739.393 kr • 38 st: 23-7-1

Pris: 3.000 kr + 25.000 kr vid levande föl,
exkl. moms. (Transportsperma erbjuds)

Manke:163 cm

e. Andover Hall – Amazing Ride e. Muscles Yankee

Manke:165 cmManke:165 cm

Il VILLAGGIO
e. Yankee Glide – Dance To Market e. Balanced Image

1.09,2a • $787.127 • 33 st: 12-1-1

Pris: 3.000 kr + 20.000 kr vid levande föl. 
(Fryst/färsk sperma)

PRINCE L.
e. Varenne – Queen L. e. Crowntron

*1.13,3a • 494.500 kr • 22 st: 7-5-1

Pris: 1.000 kr + 8.000 kr vid levande föl,
exkl. moms. (Transportsperma erbjuds)

Staro Litchi 14,6k, 173.047:- Svensk rekordhållare och var  
2:a i BC final. Nefertiti Frido 16,5 am, Euro 24.220, obesegrad  

i 4 starter. Finlands bästa 2-åring.
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Toppstam

Manke:165 cm

Manke:159 cmManke:171 cm

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. 

Brad De Veluwe segrade i debuten som 2-åring på 1.17,5a/2100 meter.  
Som 3-åring tog han åtta raka segrar. Han gjorde bokslut med resultatet

10 st: 9-1-0 – 1.11,6a – 3.735.968 kr.

Juliano Star lämnar både superstjärnor och hästar som utvecklas  
med åren. Commander Crowe, *1.08,9a –34.345.097 kr, är den  

framgångsrikaste.


