
Partout Simoni viste Timoko bagskoene! 
Nu har du mulighed for at benytte topvæddeløberen PARTOUT SIMONI til din hoppe. 

PARTOUT SIMONI forener de bedste franske og amerikanske blodlinjer – og så var hingsten en fortrinlig 
væddeløber, der bl.a. besejrede TIMOKO på Vincennes. 

 

PARTOUT SIMONI viste allerede som 2-åring, at han var en traver med evner udover det sædvanlige, da han 
vandt på Solvalla i dansk rekord 1.15.7/1640 volte! 

Som 3-åring dominerede han de store klassiske danske 3-årsløb, og i Dansk Trav Kriterium satte han 
løbsrekord med 1.15.3a/2500 m. 

Desværre var Partout Simoni skadet som 4-åring, hvor han blot startede fem gange, men vandt en enkelt 
sejr. 

Til gengæld vendte han meget stærkt tilbage som 5-åring, hvor han trænedes af Sebastian Guarato.  

På Prix d’Amerique-dagen vandt PARTOUT SIMONI i 1.13.2/2700 m volte – en notering, der fortsat er dansk 
rekord!! 

I alt vandt PARTOUT SIMONI det år ikke færre end 9 sejre i Frankrig, og i det traditionsrige Prix Marcel 
Laurent satte han løbsrekord ved sejren, hvor han bl.a. havde de franske topheste Timoko og Tiego d’Etang 
bag sig.  

 



Prix Marcel Laurent er et løb, der er blevet vundet af nogle af travsportens største navne gennem tiderne – 
bl.a. Ideal du Gazeau, Tenor de Baune, General du Pommeau, Gigant Neo, Love You, Ready Cash (2 gange), 
Traders m.fl. 

I alt vandt PARTOUT SIMONI det år omkring 340.000 Euro! 

Uheldigvis kom PARTOUT SIMONI ud for et uheld i Prix Doynel Saint Quintin, hvor hans sulkydæk efter 
påkørsel efter få hundrede meters kørsel blev påkørt.  

PARTOUT SIMONI pådrog sig en seneskade i løbet, som han aldrig kom rigtigt over. 

Alligevel formåede han at komme tilbage i løbene og tjente omregnet 600.000 kroner yderligere! Og i sit 
comeback efter et års pause besejrede PARTOUT SIMONI bl.a. Copenhagen Cup-vinderen Orali i 
1.12.3a/1600 m. 

PARTOUT SIMONI sluttede løbskarrieren med en samlet indtjening på 530.000 Euro – cirka 4 millioner 
kroner – hans rekord 1.10.8 er sat over 2100 meter auto. 

Med sit elegante trav og en fantastisk vilje til at være først over stregen og en afstamning på faderlinjen, 
som Ready Cash med Vikings Way som farfar har PARTOUT SIMONI de forudsætninger, der skal til for at 
kunne blive en god avlshingst! 

Opstaldet: Gestüt Helenehof, Bünzerfeld 6 - 24613 Aukrug - Telefon: (+49)48 73 569 

info@gestuet-helenenhof.de  

Tilmelding til: Kurt Pritsch - Telefon: (+49) 1 51 18 83 18 90  (taler også engelsk) – kurt-pritsch@t-online.de  

Pris 0 + 1.300 Euro ved levende føl.  

Forsendelse af frisk sæd er muligt (Opstaldet på EU-station) – OBS PARTOUT SIMONI har meget fin sæd. 


