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PRÆSENTERER ÅRGANG 2015 PÅ

AUKTION 2015
NKI RACING ARENA AALBORG &
KRITERIEAUKTION STOCKHOLM

Solgt på Aalborg Auktionen 2013
Axel · 58.000 kr

Solgt til Ellen Piltoft & Karsten Holm

Solgt på Aalborg Auktionen 2013
Avenue Boulevard · 85.000 kr

Solgt til Bent Viborg Pedersen
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HUSK auktionen i 
Aalborg lørdag 19. september 2015

Auktionen på NKI Racing Arena Aalborg afholdes i samarbejde med Foreningen af Traver
opdrættere i Danmark. Første hest går i ringen kl. 19.00, og med denne brochure ønsker vi at 
sætte yderligere fokus på auktionen som helhed – og de heste vi selv har med på auktionen i 
særdeleshed.

Brochuren sendes med posten til alle danske Atrænere og pr. email til alle svenske 
Atrænere. Således håber vi at skabe interesse for de mange fine heste, der er med på 
auktionen. Der kan købes rigtig mange gode heste på travauktionerne i Danmark. Således 
blev Danmarks pt. bedste 3åring Axel købt på auktionen i Aalborg for et par år siden for 
58.000 kr., og den meget talentfulde Avenue Boulevard – som pt. står med fem sejre i 
karrierens seks starter – blev købt på samme auktion for 85.000 kr. Nævnes kan også U S 
Dollars, der blev købt tilbage på DTC’s Derbyauktion i 2012 for 26.000 kr., og som nu har 
vundet otte gange i tolv starter og har tjent mere end 200.000 s.kr.

Husk også, at de svenskregistrerede heste har muligheden for at få 20.000 s.kr. ved 
kvalifikation i præmieløb i Sverige – ELLER man kan vælge ”Præmiechancen”, som giver 
dobbelt op i præmie i visse årgangsløb. Gode eksempler på dette er Rokkakudo, D’One og 
Mister J.P.

Hos Duboishingst.eu vil vi gerne være med til at tale travsporten op. Vi mener, at alle hver 
især er nødt til at gøre alt, hvad de kan, for at opnå fremgang i vores elskede sport.

VEL MØDT til travauktionen i Aalborg lørdag 19. september!

Med venlig hilsen
Frank & Preben Sørensen

Duboishingst.eu    
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OUR FLAX 
Hingst 
Født: 29/52014

FREMVISES PÅ: 
Aalborg Auktion

Afst.: Love You (FR)  Fine Fizz (US) v. Yankee Glide (US)

Afst.: Sam Bourbon (FR)  Epeichette (IT) v. Defi d’Aunou (FR)

OTHELLO 
FLAX 
Hingst 
Født: 18/42014

FREMVISES PÅ: 
Aalborg Auktion
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CHARLIE 
HEBDO 
Hingst 
Født: 11/52014

FREMVISES PÅ: 
Aalborg Auktion

Afst.: Great Challenger (US)  Miranda v. Goetmals Wood (FR)

Afst.: Rocklyn (FR)  Mascarade (FR) v. Jiosco (FR)

CANADIAN 
DOLLARS 
Hingst 
Født: 11/52014

FREMVISES PÅ: 
Aalborg Auktion
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CIRCLE 
AVENUE 
Hingst
Født: 2/62014

FREMVISES PÅ: 
Aalborg Auktion

Afst.: Repeat Love (FR)  Impeccable I T (IT) v. Enjoy Lavec (S)Afst.: Great Challenger (US)  Miranda v. Goetmals Wood (FR)

CANADIAN 
DOLLARS 
Hingst 
Født: 11/52014

FREMVISES PÅ: 
Aalborg Auktion

www.duboishingst.eu
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ORIENT 
AVENUE 
Hoppe
Født: 13/52014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

Afst.: Farifant (FR)  Västerbo Muscles (S) v. Muscles Yankee (US)

OLGA’S 
AVENUE 
Hoppe
Født: 25/42014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

Afst.: Farifant (FR)  Havana J P (CA) v. Promising Catch (US)
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O’MAN  
FLAX 
Hingst 
Født: 28/52014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

Afst.: Love You (FR)  Ambroisie (S) v. Armbro Scorpion (CA)

Afst.: Sam Bourbon (FR)  Ita Di Jesolo (IT) v. Lemon Dra (IT)

OPERA  
AVENUE 
Hoppe
Født: 22/52014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

OLGA’S 
AVENUE 
Hoppe
Født: 25/42014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

Afst.: Farifant (FR)  Havana J P (CA) v. Promising Catch (US)
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OKAJ 
FLAX 
Hingst 
Født: 8/52014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

Afst.: Infinitif (IT)  Baby Blue Yankee (US) v. Cantab Hall (US)

Afst.: Love You (FR)  Yoggy Briljant (S) v. Pine Chip (US)

OSCAR  
FLAX
Hingst 
Født: 27/52014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm
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Afst.: Infinitif (IT)  Baby Blue Yankee (US) v. Cantab Hall (US)

OSCAR  
FLAX
Hingst 
Født: 27/52014

FREMVISES PÅ: 
Kriterieauktion,
Stockholm

Avlshingste • oversigt 

www.duboishingst.eu

■  SAM BOURBON (FR)  ■   
Goetmals Wood (FR) – Etta Extra (FR) v. Florestan (FR) 1.11,6 – 373.430 euro

Topafstamning giver topafkom
Sam Bourbon er hingsten med den guldrandede afstamning, der ikke blot var en vinder på 
væddeløbsbanerne, men nu også i avlen. Som søn af tophingsten Goetmals Wood og ud af samme 
hoppe som bl.a. de to internationale tophopper Mara Bourbon og Qualita Bourbon, der begge 
tjente mere end 1,5 millioner euro, var forventningerne store til Sam Bourbon. Han blev en tophest 
i sin årgang med sejr kvalifikation til UET Grand Prix samt i flere Gruppe 2løb, andenpladser i Prix 
de Selection og UET 3 års Championat m.m. 

Sam Bourbon gik tidligt i avlen, og hans første årgang blev i 2012 solgt for en gennemsnitspris 
på 53.857 euro på auktion i Deauville. Hans ældste afkom er således fire år, og på den franske 
hingstestatistik (sulkyløb) ligger Sam Bourbon på en tredjeplads kun overgået af Ready Cash og 
Love You, men foran sin fader Goetmals Wood, Ganymede, Coktail Jet etc. På den lignende liste over 
3års afkom er Sam Bourbon klart i spids foran Coktail Jet, Password og Quaker Jet.

Afkom efter Sam Bourbon er hurtige og stabile, og hans placeringer på ovennævnte 
hingstelister (pr. 21. august) taler sit tydelige sprog om en avlshingst, der leverer varen.

■  ROCKLYN (FR)  ■  
Love You (FR) – Halley Blue (FR) v. Cezio Josselyn (US) 1.11,9 – 480.430 euro

Storløbsvinder i første årgang
Rocklyn har fået en forrygende start på sin avlskarriere, idet hans første årgang – født i 2010  
indeholder Altessima, der har vundet to af Frankrigs største årgangsløb, Prix de Vincennes og Prix 
du President de la Republique. Altessima har sat rekord 1.12,2 og har foreløbig tjent 442.740 euro.

Rocklyn var selv en tophest i sin årgang og satte sin rekord 1.12,2 i voltestart over 2150 meter. 
Han vandt otte sejre  heriblandt tre Gruppeløb.

Som søn af Love You og ud af en hoppe, der har Cezio Josselyn (fader Armbro Goal) som fader, 
så er der meget amerikansk blod i Rocklyn.

På vore breddegrader har Rocklyn foreløbig kun få afkom. Et af dem, 4årige Ponce de Leon har 
netop taget to sejre i træk for træner Jørgen Westholm.
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■  REPEAT LOVE (FR)  ■  
Coktail Jet (FR)  – Guilty Of Love (FR) v. And Arifant (FR)  1.13,3 – 290.680 euro

Helbroder til championhingsten Love You
En god afstamning fornægter sig aldrig, og som lillebroder til tophesten og avlschampionen 
Love You, har der været store forventningerne til Repeat Love. Han fik desværre kun en kort 
løbskarriere, men viste sin store klasse ved at vinde Prix Gaston Brunet, der er den sidste forprøve 
for det franske Derby, Criterium des 4 Ans.

Her var bl.a. Rolling d’Heripre (der vandt 4års Criterium) og senere Criterium Continental, Roc 
Meslois, Rieussec, Rocklyn m. fl. i det slagne felt.

Repeat Love var naturlig at bruge i avlen med det han havde nået at vise på banerne samt med 
sin afstamning, og selv om hans ældste årgang blot er fire år i år, så kan man konstatere, at han er 
slået godt igennem. 

På den franske hingsteliste over 4års afkom ligger han på en 12. plads – og det er blandt ikke 
færre end 390 hingste, der har haft afkom i den franske Bårgang! På hingstelisten over 3års 
afkom ligger Repeat Love endnu flotte placeret, idet han er nummer 6 foran bl.a. Ready Cash, Love 
You, Prodigious, Orlando Vici m.fl. Så lillebroder klarer sig ganske godt!

■  LOVE YOU (FR)  ■ 
Coktail Jet  (FR) – Guilty Of Love (FR) v. And Arifant (FR)  1.10,2 – 1.416.537 euro

Verdens førende avlshingst!
Siden 2011 har Love You været verdens førende avlshingst, og intet tyder på, at han kan stødes fra 
tronen foreløbig. Han er championhingst i en lang række europæiske lande år efter år – i Sverige 
har Love You således været på toppen de sidste tre år, og er på vej mod at vinde et nyt overlegent 
hingstechampionat. År efter år dukker der nye stjerner op efter Love You rundt om i Europa. 
Herhjemme er 3årige Axel et glimrende bevis. Ubesejret i denne sæson og bl.a. overlegen vinder 
af Jydsk 3årings Grand Prix. Den danskfødte, men svenskejede 4års hoppe U S Dollars, der har 
vundet 8 sejre i 12 starter, og som ville have været et godt bud på sejren i Dansk Hoppe Derby, hvis 
hun havde været anmeldt, er også et godt eksempel på et Love Youafkom.

Internationalt er det afkom som Elitloppvinderen Nahar, Prix d’Ameriquevinderen Royal 
Dream, Masters Trotvinderen Ed You, italienske Rod Stewart, svenske Sanity m.fl., der har tegnet 
Love You. I Tyskland, hvor Love You er championhingst år efter år, er Hoppe Derbyet blevet vundet 
af fem Love Youdøtre siden 2008.

I Frankrig er 4årige Booster Winner en af årgangens mest vindende heste med 707.000 euro – 
den har vundet 9 sejre i 22 starter og sat rekord 1.12,2 i monté.

Avlshingste 
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■  INFINITIF (IT)  ■  
Pine Chip (US) – Island Dream (FR) v. Coktail Jet (FR)  1.11,0 – 6.118.565 SEK

Topheste i USA og Europa
Infinitif er et godt eksempel på, hvor godt det er at krydse amerikanske med fransk blod.
Her har vi amerikanske Pine Chip, der bliver ført til den franske Island Dream. Og voila!
Vi har Infinitif, der vandt det italienske Derby, vandt flere løb på Vincennes og var nummer tre i 
Europaderbyet. 

Infinitif blev sendt i avlen i Kentucky samt Ontario og har fået 47 afkom. De 31 har startet. Hans 
mest vindende amerikanske afkom er canadiske hingst, Dont Rush, der er 3 år i år og som den 22. 
august har sat vinderrekord 1.10,5 og har tjent 349.832 dollars. Hurtigst er dog den 5årige hoppe 
Clementine Dream med 1.10,2 sat på en 1000 meter bane. En af Infinitifs døtre, Gisela Ås, indledte 
karrieren i Nordamerika, hvor den som 2 og 3åring satte rekord 1.12,1og tjente 146.496 dollars. 
Hun har fortsat løbskarrieren i Sverige, har forbedret sin rekord til 1.10,7 og har i alt tjent 2.333.180 
SEK.

Her i Europa er Infinitif blevet fader til de italienske topheste Rue du Bac 1.09,7 og 1.830.140 
SEK samt Derbyhåbet Tango Negro, 3 år 1.11,9 – 1.246.861 SEK  vinder af Breeders Coursefinalen 
2015. Moderen til Infinitif, Island Dream har også født Not Disturb, der er avlshingst i Frankrig samt 
tophoppen Viva Island 1.10,9 – 10 sejre, 315.570 euro m.fl.

■  GREAT CHALLENGER (US)  ■ 
Conway Hall (US) – Ali’s Cat (US) v. Meadow Road (S)   1.11,5 – 1.108.000 DKK

Dansk championhingst 2011, 2012 og 2014
Great Challenger gav store løfter som 2åring, hvor han vandt det traditionsrige Matron Stake og 
konkurrerede mod årgangens allerbedste heste, bl.a. slog Great Challenger den senere 
Hambletonianvinder Windsongs Legacy. Uheldigvis for ejeren gik Great Challenger i stykker i 
forsæsonen som 3åring, og han blev siden solgt til Danmark, hvor han har været avlschampion tre 
gange, og hvert år er en af de mest populære opstaldede hingste.

Great Challenger er bl.a. fader til Tano Bork, der vandt Europæisk 3års Championat og Orali, 
der i 2014 vandt vort største internationale storløb, Copenhagen Cup, og har tjent over to millioner 
kroner. 

Great Challenger er også fader til bla. stortalentet Rusty Dust, der vandt alt som 2 og 3års, 
men som uheldigvis kom til skade, da han var til avlskåring i begyndelsen af sin 4års sæson.

Afkom efter Great Challenger er også meget populære i Norge, hvor Sejr Gammelsbæk er på vej 
til at markere sig i den absolutte hurtigklasse og den norskopdrættede Aqua Challenger er blandt 
de bedste i sin årgang.

Avlshingste 
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HENVENDELSE:
Dubois Hingst · Kinderupvej 5 · DK-9310 Vodskov

Frank Sørensen: +45 2088 6244 · Preben Sørensen: +45 4098 6244

E-mail: duboishingst@duboishingst.eu

www.duboishingst.eu

Avlshingste 

FARIFANT (IT)
And Arifant (FR) – Bahama (IT) v. Coktail Jet (FR) 1.09,7 – 864.483 USD

Tophest med internationale meritter 
i Italien, Frankrig og USA
Farifant har haft en væddeløbskarriere, som ikke mange andre avlshingste i dagens traveravl. Han 
startede som 2åring og sluttede først som 12åring – og vandt storløb på begge sider af Atlanten.
Farifant indledte løbskarrieren i Italien, fortsatte i Frankrig og kom siden til USA. I hele sin karriere 
konkurrerede Farifant på topplan. 

Farifant sejrede 15 gange i hårdeste konkurrence fra han var 2 år til 5 år i Frankrig og Italien.
Som 3åring rekord satte han rekord 1.13,1, som 4åring rekord 1.11,6 og som 5åring 1.10,7
Derefter blev Farifant solgt og kom til USA. 10 år gammel satte han rekord 1.09,7, og det gjorde 
ham det år til den næsthurtigste traver i verden på 1000 meter bane  kun overgået af Varenne!
Farifant havde en lang og hård løbskarriere, der først sluttede som 12års. Som 12års løb han 
1.10,2 på en 1.000 meter bane og vandt fire sejre det år. Det er ikke tilfældigt, at Farifant blev en 
topvæddeløber.

Hans fader, And Arifant, er søn af legendariske Sharif di Iesolo, og And Arifant er bl.a. kendt som 
fader til Goetmals Wood, som er fader til avlshingstene Prodigious, Password, Sam Bourbon og 
Zola boko. Moderen til Farifant, Bahama, har syv afkom – og de har alle startet og vundet løb!

Farifant forener de bedste franske, amerikanske og italienske blodlinjer – idet han har Coktail 
Jet, Speedy Crown, Sharif di Iesolo og Florestan i sin nærmeste familie.

Farifant er i Sverige kåret med bedømmelsen: Forventet høj avlsværdi – 80 points.
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