
Första kullen – 75% har segrat!
Lavec Kronos har sin första kull född 2012 och i den finns det åtta 
avkommor, vilka samtliga har startat och sex har segrat! Patriot Face 
*1.14,7m – fem segrar, Pharos Face *1.14,5am – tre segrar, Pax 1.13,3a 
– tre segrar, Polymeles Face *1.15,7am – tre segrar samt Papillon 
Face 1.13,5a och Paddington Face 1.14,9m. 

Rigel Face i andra kullen!
Lavec Kronos andra kull innefattar också åtta hästar och där finns su-
perlöftet Rigel Face, *1.13,8am – 259.200 kr, som senast imponerade 
stort vid sin V75-seger och har i år tagit fyra segrar på fem starter. 
Rocket Face, 1.12,1a – 278.748 kr, var trea i Treåringseliten på Solvalla 
och kvalade in till finalen i korta E3. Diffarn Am, *1.14,2am– 231.500 
kr, segrade i andra starten i år på 1.14,2a/2140 meter. 

Fem avkommor i tredje kullen!
I tredje kullen har han bara fem avkommor. Där finns det visselsnabba 
stoet Saranda Face, (2)*1.14,1a – 93.500 kr, som i fjol som 2-åring seg-
rade i uttagingslopp till Breeders Course.

Svårslaget möderne
Lavec Kronos har en stam som förpliktigar med ett svårslaget mö-
derne. Modern är Elitstoet Dame Lavec som även har lämnat Raja 
Mirchi, 1.08,9a –8.726.000 kronor, som fått en avsevärt bättre chans i 
aveln än Lavec Kronos och tillhör nu landets hetaste avelshingstar. 

Mormor är suveräna tävlingshästen Kit Lobell, *1.11,3a – 8.825.245 kr 
och mormors mor är Keystone Pioneer, $1.071.000, som bl.a. segrade 
i Kentucky Futurity, Hambletonian Oaks och Copenhagen Cup. 

Fortsatt lågt pris!
Pris: 3.000 kr vid bokning + 25.000 kr vid levande föl. (Transportsperma).

Två kulltoppar födda 2014!
Il Villaggio har första kullen född 2014. I den hittar vi stoet Nefer-
titi Frido, (2)*1.16,5am – €24.220, som var helt outstanding i Fin-
land i fjol som 2-åring och blev obesegrad i fyra starter. I Sverige 
har han på nio avkommor fått fram stoet Staro Litchi, (2)*1.14,6k 
– 173.047 kr, som satte Svenskt rekord med 1.14,6/1640 meter i 
sin fjärde start. Hon kvalade in Svensk Uppfödningslöpning och i 
sista starten som 2-åring blev hon tvåa i Breeders’ Crown.
Pris: 3.000 kr vid bokning + 20.000 kr vid levande föl. Fryst sperma.

Toppar trots bara 
små kullar!

Dundersuccé med 
första kullen!

LAVEC KRONOS 
e. Enjoy Lavec – Dame Lavec e. Quito de Talonay – Kit Lobell 

*1.09,9a  •  5.783.514 kr  •  76 st: 21-6-2

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

1.09,2a  •  $787.127  •  33 st: 12-1-1
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Smygstart med nio avkommor
Brad de Veluwe smygstartade i aveln i samband med att han 
tävlade och har nio avkommor födda 2013 i Finland. En av dessa 
är BWT Burnin Alive, *1.14,5m – €21.550, 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! Gisele de Veluwe, 1.13,3a, 
– €20.625, har också tagit tre segrar och hon var tapper som tvåa 
från dödens på 1.15,9a/2100 meter i Breeders Crown-finalen i 
Åbo. Lady Brangelina, har tagit tre segrar på bara fem starter.

Kullens dominant i Europa
Brad de Veluwe 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 10 st: 9-1-0 – 1.11,6a –  3.735.968 kr.

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 års-
resultatet 11 st: 9-1-0, *1.09,7a,  4.556.580 kr. 

Stam som förpliktigar
Andover Hall har bl.a. lämnat Nuncio, Creatine och Donato Hano-
ver. Amazing Ride, 1,3 miljoner kronor, segrade i både Finskt Sto-
kriterium och Stochampionatet. Mormor Elation Ride är helsyster 
med Monkey Ride som vann både korta och långa E3 i Sverige.

Landets mest prisvärde hingst?
Pris: 3.000 kr vid bokning + 25.000 kr vid levande föl. (Transportsperma).

Elithingst och Årets Avelshingst!
Conway Hall fick en fin utmärkelse av ASVT, då han blev utsedd 
till ”Årets Avelshingst 2015”. 
Conway Hall fick nyligen ännu ett fint erkännande, då han i de-
cember i fjol blev utnämnd till ”Elithingst”. 

Nya kulltoppar i Sverige!
Bland de sex avkommor födda 2013 i Sverige finns E3-vinnaren 
Donatello Sisu, *1.11,7a – 1.304.100 kr, Sobel Conway, 1.14,7al 
– 206.500 kr, 8 st: 2-4-0, Gonzales Greenwood, (2)*1.16,1am – 
236.973 kr och Bourbon Rain, *1.15,1a, 6 st: 2-1-0.5

På nio avkommor födda 2014 har han lämnat Global Un Poco 
*1.14,3am – 665.700 kr, som i fjol segrade i Breeders’ Crown och 
kvalade in till Svensk Uppfödningslöpning. I år som 3-åring seg-
rade han i Margaretas Tidiga Unghästserie från dödens! 

Topphästar i USA!
Från de senaste kullarna i USA kan vi nämna Habitat, (3)1.09,5a 
– $1.294.870, Dayson, (3)*1.09,2a – $665.860 och finalvinnaren i 
NYSS ($225.000) Barn Bella, f.14, (2)*1.11,7a, 9 st: 6-0-0.

Prisvärd Elithingst – $7.000!
Pris: 4.000 kr vid bokning + 7.000 USD vid levande föl. Fryst sperma.

Juliano Star 
e. Buvetier d’Aunou – Star Gede e. Florestan

Commander Crowe, *1.08,9a – 34.345.097 kr, Jetset, *1.12,2k – 
2.205.117 kr, Fossens Bonus, *1.12,6m – 1.453.569 kr med flera.

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

Prince L. 
e. Varenne – Queen L. e. Crowntron

Grym stam. Fadern Varenne är Elithingst och mor är Prix d’Amerique- 
vinnaren Queen L. vars far är Elithingsten Crowntron!

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

Smygstartat med 
en kulltopp!

Utnämnd 
Elithingst 2016!

BRAD DE VELUWE
e. Andover Hall – Amazing Ride e. Muscles Yankee
*1.09,7a  •  1.12,3l  •  10.739.393 kr  •  38 st: 23-7-1 

CONWAY HALL
e. garland Lobell – Amour Angus e. Magna Force

1.10,5a  •  6.400.974 kr  •  29 st: 13-7-5
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