
 

TGNs Årsrevy 2020    000

Påmelding
NOK 4 000
Levende føll
NOK 39 000
(veterinær & mva  
tilkommer)

Oppstalling
Brodda Stuteri

e. S.J.’s Photo – Spawning – (3)*1.10,7a

USD 1.288.466 – 30 st: 20-2-0

e. Ready Cash – Graziella

*1.10,1am – SEK 14.497.160 – 63 st: 18-4-4

e. Ready Cash – No Way Back

1.10,1ak – SEK 7.485.801 –      68 st: 19-8-6

>> Kolla in – ett urval av S.J.’s
Caviars svenskfödda avkommor,
där första kullen föddes 2014:

Conrads Rödluva (5) – 11,0 milj
Global Welcome (5) – 5,1 milj
Coin Perdu (6) – 5,1 milj
Staro Miami (5) – 4,9 milj
Global Adventure (4) – 3,9 milj
Global Upper Style (6) – 3,1 milj
Executive Caviar (6) – 2,5 milj
Global Withdrawl (5) – 2,0 milj

Hazard Boko (6) – 1,8 milj
Global Allegiance (4) – 1,3 milj

Global Wise Guy (5) – 1,1 
Lipstick Tooma (5) – 1,1
Burning Man (6) – 1,1

Global Unspoked (6) – 1,0
         ***

PS. Hans avkommor i USA har 
tjänat en halv miljard kronor! 
2018 slog han alla tiders rekord i 
Sverige med sina treåringar.

Att lyckas plocka det bästa från båda sidor av 
Atlanten ger möjligheten till snabb utveckling av 
aveln och ständigt förbättrade generationer.
I Traders är jobbet gjort! Hans far Ready Cash räknas 
som Europas bästa avelshingst, men har rönt enormt 
intresse även i USA: 2020 har Ready For Moni och 
Back of the Neck tävlat i absoluta kulltoppen.
Traders mor, Graziella, har lämnat Traders helbror 
Jerry Mom med 1.11-rekord och över fyra miljoner.
Graziellas tredjemor är fantastiska Classical Way.

Även Traders var en undantagshäst på tävlingsbanan. 
Traders tävlade mot de absolut bästa genom hela 
karriären – och besegrade alla. 
Hans triumf i Prix Marcel Laurent som fyraåring togs 
mot ett år äldre Bold Eagle på nya världsrekordet 
1.10,1a/2.100 meter. Traders tacklade alla uppgifter 
han gavs. Han satte världsrekord vid segern i Prix du 
Cornulier under sadel.
En unik hingst där alla delar är på rätt plats.

För att lyckas i aveln krävs att man har hela 
paketet. Talang, prestationer, härstamning 
och exteriör. Vi vågar påstå att Cash Gamble 
klickar alla boxar.
Nio segrar, varav fem i Grupp-lopp mot 
tuffast tänkbara konkurrens, förde honom 
till över sju miljoner kronor intjänat. 
Härstamningen är förstklassig. Som Ready 
Cash-son är han eftertraktad, med Viking 

Kronos som morfar innebär det golden 
cross. Korsningen är samma som Prix 
d’Amérique-vinnaren Readly Express, vackra 
Dibaba, kulltoppen Vamp Kronos och 
Stosprintervinnaren Caddie Lisieux!
Mamma No Way Back har även lämnat 
Sabrina Frecel som ifjol vann Norskt 
Travoaks! 
Cash Gamble är verkligen spännande – han 
har det som krävs i alla aspekter!

S.J.’S CAVIAR TRADERS

CASH GAMBLE

www.internationalstallion.com

International Stallion företräder även DONATO HANOVER och EXPLOSIVE MATTER           Bestilling: TC Partner v/Truls Heslien • Tlf: 912 40 390 • E-post: theslien@online.no  

www.internationalstallion.com

Påmelding
NOK 4.000

Levende føll
NOK 39.000
Mva tilkommer.
Frossen sæd.

Champion i Sverige
för treåringar – pappa

till Conrads Rödluva Tävlade mot de allra bästa 
– och besegrade dem alla!

Ready Cash och Viking Kronos 
83 ston valde Cash Gamble 2020

Bokning
3 000 SEK
Levande föl
25 000 SEK
(veterinär & moms  
tillkommer)

Uppstallning
Löftadalens Stuteri

Du vet väl att 

du kan få rabatt 

när du bokar två 

eller fler av våra 

hingstar? Läs mer 

på hemsidan!

e. Somebeachsomewhere – Hana Hanover

1.06,5ak – USD 666.600 – 56 st: 11-18-6

Välkomna till framtiden! De senaste åren har 
passgångare dykt upp i stamtavlan på flera av de 
bästa hästarna i kullarna.
I USA vann Ramona Hill Hambletonian, Don Fanucci 
Zet vann Sprintermästaren och udda stammade 
Googoo Gaagaa dominerat i kullen född 2016 med 
vinster i Svensk Uppfödningslöpning (Bythebook), 
Kriteriet och Europaderbyt (Power) och Derbyt (Hail 
Mary).

Såväl blods- som prestationsmässigt är Hayden 
Hanover hämtad från översta hyllan. Rekordet är 
svindlande 1.06,5.
I pappa Somebeachsomewheres stamtavla finns 
grenar med travare. Här dyker både Nevele Pride och 
Noble Victory upp! 
Mamma Hana Hanover  (1,2 miljoner dollar) satte 
världsrekordet 1.07,6!
Hayden Hanover är godkänd avelshingst för 
varmblodiga travare och avkommorna har fulla 
starträttigheter i alla klassiska lopp samt Breeders 
Crown.

HAYDEN HANOVER

Meriter och proveniens att 
förflytta gränser

inom europeisk avel

Påmelding
NOK 4.000 

Levende føll
NOK 36.000
Mva tilkommer.
Frossen sæd.

www.tcpartner.no


