Smygstartat med en kulltopp!

Manke: 163 cm

BRAD DE VELUWE

skattat avelsvärde;

e. Andover Hall – Amazing Ride e. Muscles Yankee

127 (0,76)

*1.09,7a • 1.12,3l • 10.739.393 kr • 38 st: 23-7-1

Mycket högt

88 poäng
Avelsindex:

Brad de Veluwe smygstartade lite i aveln i samband med
att han tävlade och har nio 3-åringar i Finland. En av dessa
är BWT Burnin Alive, som imponerade stort i tre raka segrar i våras. Hon segrade i finalen i Biofarm Cup med €10.000
i förstapris på nya finska rekordet 1.14,5/2140 meter voltstart! Och det i sin livs tredje start! Efter lite frånvaro är hon
nu tillbaka och är inkvalad till Breeders Crown-finalen den
26 november.

Brad de Veluwe var helt dominerande i Europa som
4-åring. Han segrade i försök och final i de tre storloppen;
Sprintermästaren (1.09,7a/1609 m i finalen, vilket är Europas snabbaste tid någonsin av en 4-åring), Finskt Derby
och Grand Prix de l’U.E.T. Han fick årsresultatet 11 st: 9-1-0,
*1.09,7a, 4.556.580 kr.

Kullens dominant i Europa

Andover Hall har lämnat Nuncio, Creatine, Donato Hanover, Pampered Princess m.fl. Modern Amazing Ride, 1,3
miljoner kronor, segrade i både Finskt Stokriterium och
Stochampionatet. Mormor Elation Ride är helsyster med
Monkey Ride, *1.13,0ak – 1.654.713 kr, 24 st: 15-1-0, som
vann både korta och långa E3 i Sverige.

Brad de Veluwe visade tidigt att han var en häst utöver
det vanliga, då han segrade i debuten som 2-åring på
1.17,5a/2100 meter. Som 3-åring tog han åtta raka segrar,
bl.a. i Ulf Thoresens Minnelöp, långa E3-finalen, Finskt Kriterium och Orsi Mangelli. Han gjorde bokslut med resultatet 10 st: 9-1-0 – 1.11,6a – 3.735.968 kr.

Stam som förpliktigar

Pris: 3.000 kr vid bokning + 25.000 kr vid levande föl.
Moms och veterinäravgifter tillkommer. Transportsperma erbjuds.
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Brad de Veluwe har en egen sida på Facebook.

