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

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

Toppfina 4-åringar 
Conlight Ås, *1.13,2al – 2.844.100 kr, segrade i både försök och final i 
Svenskt Travderby och kvalade även in till Breeders’ Crown-final.
Daley Lovin, 1.09,9a – 2.564.434 kr, har segrat i Norrlands Grand Prix 
på 1.11,6a/2140 meter, S:t Leger, varit knappt slagen tvåa efter Nuncio 
i Solvalla Grand Prix och tvåa efter Royal Fighter i genrep till Eitloppet.

Två av de främsta 3-åringarna i USA
Habitat, (3)1.09,5a – $1.294.870, 30 st: 15-5-2, har tillhört den absoluta 
kulltoppen i USA både som 2- och 3-åring. Han var den vinstrikaste 
2-åringshingsten i fjol och är tredje vinstrikast i år. Barn Doll, (3)*1.09,7a 
– $616.900, 22 st: 17-4-0, är det tredje vinstrikaste stoet i år.

Bland 2-åringarna finns Allerage Echo, $261.397, som tagit fem segrar 
på nio starter samt Dayson, $182.612, med sju segrar på åtta starter.

I Sverige har 3-åringarna Fortune Boko, 419.729 kr, satt svenskt rekord 
med *1.12,1a/2140 meter och kvalat in till både Kriteriet och Breeders’ 
Crown och Flash Håleryd, *1.12,8am – 480.000 kr, segrat i Gay Noons 
lopp och var fyra Breeders’ Crown-finalen.

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

205.429:-/registrerad avkomma!
Juliano Star är far till en av världens framgångsrikaste hästar genom tiderna 
Commander Crowe, *1.08,9a – 34.345.097 kr. Han tog 23 raka segrar från de-
buten och segrade i de flesta storlopp världen över. Juliano har även lämnat 
Bobtail, 5.192.838 kr, de aktuella segermaskinerna Fossens Bonus, *1.12,4am 
och Victorious Star, *1.13,1am. Juliano Star har lämnat 15 svenskfödda mil-
jonärer varav sju är ston! Han har 645 svenskfödda avkommor äldre än två år 
och de har sprungit in 132 miljoner kronor = 205.429:-/registrerad avkomma!

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

STARO INTERNATIONAL, Svarthults Gård, 574 74 Ramkvilla. 

Tel. 0474-610 70, fax: 610 16, info@staro.se   •   www.staro.se

      –––––   VETERINÄRSERVICE DYGNET RUNT   –––––

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

*1.13,3a • 494.500 kr • 22 st: 7-5-1

Prince L. är undan ett av Sveriges främsta ston genom alla tider, Prix d’Amerique-
vinnaren Queen L, 17.470.695 kr. Han har en av världens bästa travare genom ti-
derna som far – Varenne – som också segrade i Prix d’Amerique och är utnämnd 
Elithingst. Morfar är Crowntron, som också är utnämnd Elithingst.

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

CONWAY HALL kommer ur en av travvärldens mest 
förnäma syskonskaror och har länge varit en av USA:s 
ledande avelshingstar. Han har lämnat Triple Crown-
vinnaren Windsong’s Legacy – $1.921.088 och obe-
segrade  Broadway Hall – $583.762, vilka båda lyckats 
väl i aveln. Han har även lämnat dubble dollarmiljonä-
ren Wishing Stone – $2.361.099, etablerade avels-
hingsten Make It Happen – $940.824 samt toppstona 
Creamy Mimi – $929.193 och Pizza Dolce – $668.420.

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