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Vigtig information
Bedækningssæsonen 2015 
Igen i 2015 tilbydes Opdrætterforeningens medlemmer en 
bred vifte af hingste af topkvalitet. 

Vores udbud af hingste og deres blodlinjer dækker, i vores øjne, i meget vid udstrækning 
de behov opdrætterne måtte have. som det har været tendensen de seneste år, 
udvides holdet af hingste på frossen sæd igen i 2015, der således kan kompletterer de 
opstaldede hingste vi har rundt i landet. På vores fem hingstestationer er seks af vores 
hingste opstaldet. På disse stationer kan der ligeledes opstaldes og insemineres hopper 
med frossen sæd fra de hingste vi tilbyder på denne måde.

På Hovhedegaard i Nordjylland er som altid Great Challenger på plads. Denne 
fantastiske hingst, der bare leverer talenter i en lind strøm, manifesterer sig mere og 
mere år for år, som den mest betydende hingst i Danmark i nyere tid. at det ikke bare 
er unge talenter, men også afkom der kan være med i de store løb som ældre er orali 
et godt eksempel på. orali sejrede i 2014-udgaven af Copenhagen Cup og var også til 
start i det største og bedst betalte hestevæddeløb i Danmark nogensinde, european 
Trotting Master.

Pearsall Hanover, fader til elitlopps-vinderen Conny nobell og en lang række andre 
fortræffelige heste i både nordamerika og i sverige, debuterede i dansk avl i 2012 
og står igen i 2015 hos dyrlæge Berner Olsen på Sjælland. Pearsall Hanover er 
en dokumenteret plusvariant i avlen. igen i 2014 hævdede hans svenske afkom sig 
på bedste vis. Pearsall Hanovers afkom har gennemsnitligt nogle helt fantastiske 
resultater at henvise til og det er altså ikke bare hans topafkom (som virkelig er 
topheste!), der tæller i tallene. se mere på Pearsall Hanovers egen side inde i kataloget.
  
Peter J. Hansen i Billund har i år faderen til årets vinder af Dansk Opdrætningsløb, 
den fantastiske hoppe Amalie Bork, Beaumont Hanover opstaldet. Peter J. Hansen 
har ligeledes Andover Hall-sønnen Ogham stående. Ogham er ny i avlen og hans 
første lille årgang var 2-åringer i 2014. Der går utrolig gode rygter om hans første af-
kom, så det bliver et spændende år for ham.Begge Peter J.’s hingste betjener til den 
billigst mulige bedækningsmetode, nemlig ved naturlig bedækning. 

Hos Åge Munk på Bornholm er velkendte Chipmate klar. Pine Chip-sønnen, der har 
mange danske afkom, nedarver i stor stil speed og travsikkerhed. – egenskaber der pas-
ser godt til den lille bornholmske travbane. De Chipmate-afkom der har drønet rundt 
derovre, har vist sig som gode ”bornholmer-heste”. ikke mindst den dobbelte Born-
holmsmester Max Brogård har gjort rigtig god reklame for Chipmate der. 

Der har i de senere år været fremført ønske fra vores medlemmer i det midterste af 
Jylland, om at få opstaldet en af vore hingste lokalt. For at imødekomme dette ønske 
har vi genindledt et samarbejde med en af landets mest velrenommerede hingste-
stationer Nørlund Hingstestation og Hestehospital v. dyrlæge Hans Schougaard. 
Vi siger velkommen til Hans schougaard og vi glæder os til samarbejdet! schougaard 
får vores Muscles Yankee-søn Blue Mac lad opstaldet på nørlund. Denne, med tiden 
1.09.4, den hurtigste opstaldede avlshingst i Danmark nogensinde, er startet meget 
lovende i avlen med de første årgange i Finland og norge, og har i dens to første 
bedækningsår i Danmark været populær hos opdrætterne. i fortsat samarbejde med 
bl.a. Hanover shoe Farm i Usa og global Farm i sverige kan vi tilbyde verdensklasse-
hingstene Broadway Hall, Cantab Hall, Crazed, Donato Hanover, Muscle Massive, 
Dream Vacation, S.J.’s Caviar, Offshore Dream og Turbo Sund. Desuden har vi nu 
indrulleret de to unge franske avlshingste Rolling d’Heripre og Un Mec d’Heripre 
i vores regi. Trods deres enslydende efternavn, er de ikke blodmæssigt i familie med 
hinanden, men begge to er repræsentanter for unge franske hingste med toppræsta-
tioner på den europæiske travscene. og begge to har et betydeligt indslag af blod fra 
den amerikanske traver. Disse ovennævnte 17 hingste præsenteres nærmere på de 
følgende sider. De dækker det meste af hvad der måtte være interessant for opdræt-
terne og for at dansk travsport kan producere stadig bedre heste.

Som altid er det et vigtigt mål for opdrætterforeningen at kunne tilbyde høj kvalitet 
til de lavest mulige priser. Vi håber vores medlemmer vil tage godt imod og bruge 
deres egne hingste. Dansk opdræts kvalitet har alt andet lige været en af de få 
positive historier i dansk travsport i de seneste år. Opdrætterforeningen er 
garant for at bidrage med en fortsat positiv historie! som altid er alle meget 
velkomne til at tage kontakt til sekretariatet og hingsteholderne for yderligere 
spørgsmål, rådgivning eller for hjælp til at finde den rigtige hingst til hopperne.

Mikkel Stub Jørgensen
Formand

MedleMskab: Hingstene i dette katalog er til rådighed for 
medlemmer af opdrætterforeningen. er du ikke allerede medlem, 
kan du meget nemt blive det. Henvend dig blot til sekretariatet.

TilMelding Til hingsT: sker til en af hingstestationerne eller 
sekretariatet.

Frossen sæd: en del af frosthingstene udbydes kun til et 
begrænset antal hopper pga. stor efterspørgsel i deres 
opstaldningsland. Det er i princippet ”først til mølle-princippet” 
der gælder. Frossen sæd sendes kun til inseminerende dyrlæger 
og skal bestilles i sekretariatet i god tid, gerne mindst 14 dage før 
forventet brug. så er man sikker på det kan være fremme, når 
hoppen er klar.  

opsTaldning på hingsTesTaTionen: Vær opmærksom på, 
at føl og hoppe skal være sunde og raske ved ankomsten. således 
minimeres risiko for smitte. Hingsteholderen kan afvise hopper 
der ikke findes bedækningsegnede pga. sygdomme eller meget 
dårligt huld.Det er hoppeejerens eget ansvar og egen forsikring 
der skal dække ved eventuelle ulykker eller sygdomme der måtte 
opstå på hingstestationen. alle tvistigheder, hoppeejer og 
hingsteholder imellem, der vedrører opholdet på 
hingstestationen, er alene en sag mellem disse og er som sådan 
opdrætterforeningen økonomisk uvedkommende.

opTiMer bedækningsresulTaTeT: Brunstkontrol er vigtigt, 
men ofte svært at gennemføre effektivt hjemme hos 
hoppeejeren. Med mindre der er helt entydige brunsttegn, bør 
hoppen scannes før bedækning. spørg gerne hingstestationen til 
råds, de er også kun interesseret i at optimere ifolingsresultatet.

undgå unødige oMkosTninger: goldhopper skal inden de 
insemineres/bedækkes gennemgå en gynækologisk undersøgelse 
samt have taget en prøve som skal være ren, dvs. uden vækst af 
bakterier. Dette ikke mindst for at spare unødige omkostninger 
for hoppeejeren. spørg gerne hingstestationen – og følg deres råd 
vedr. scanninger og brunstkontrol, det betaler sig! 

lisTede hingsTe: opdrætterforeningens egne hingste great 
Challenger, Blue Mac lad og Beaumont Hanover er ”listed” i 
sverige. Dette indebærer at deres afkom kan registreres som 
svenske heste med fulde rettigheder til deltagelse i klassiske løb 
og som modtagere af opdrætter præmier m.m. Men vi gør 
opmærksom på, at det kræver at alle andre krav fra sT (svensk 
Travsport) også er opfyldt. såfremt man ønsker at registrere i 
sverige er det meget tilrådeligt at sætte sig grundigt ind i 
reglerne omkring dette. opdrætterforeningens sekretariat vil 
meget gerne være behjælpelig med hensyn til dette. så bare ring 
eller skriv såfremt du vil være sikker! Udenlandsk registrering af 
føl som resultat af en bedækning foretaget i Danmark kræver 
også særlige forholdsregler, som skal tages allerede på 
bedækningstidspunktet. kontakt også gerne sekretariatet i 
forbindelse med dette!  

beTaling: opdrætterforeningen udsender faktura for såvel evt. 
booking som for følpenge. Betalingen af følpenge forfalder når 
føllet er forsikringsbart 14 dage gammelt. Det kan ofte betale sig 
at sikre sig ved at lade det nyfødte føl forsikre. Brug gerne Dansk 
Hesteforsikring, her får opdrætterforeningens medlemmer 
10 % i rabat. Dansk Hesteforsikring har tlf. 6357 1122 og 
hjemmesiden: www.dansk-hesteforsikring.dk 
Fakturering for opstaldning og insemineringsomkostninger 
foretages fra hingstestationen eller dyrlægen. 
Alle priser i dette katalog skal tillægges 25 % moms.

Held og lykke med et godt resultat!
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broadWaY hall
Pris: 4.000 kr. ved booking + 5.000 UsD ved levende føl

CanTab hall
Pris: 6.000 kr. ved booking + 23.000 UsD ved levende føl

CraZed
Pris: 4.000 kr. ved booking + 6.500 UsD ved levende føl

donaTo hanoVer
Pris: 6.000 kr. ved booking + 18.000 UsD ved levende føl

dreaM VaCaTion
Pris: 0 + 25.000 sek ved levende føl  

MusCle MassiVe
Pris: 4.000 + 9.000 UsD ved levende føl  

oFFshore dreaM
Pris: 0 kr. ved booking + 2.500 eUR ved levende føl

rolling d’heripre
Pris: 0 + 3.000 eUR

s.J.’s CaViar
Pris: 0 + 38.000 sek ved levende føl

Turbo sund
Pris: 0 + 12.000 kr. ved levende føl

un MeC d’heripre
Pris: 0 + 5.000 eUR

- alle priser i dette katalog skal tillægges 25% moms.

HOVHEDEGÅRD HESTECENTER ApS
v/KAJ OG JEANETTE JENSEN

storhøjvej 3, guldbæk, 9530 støvring
Tlf. 9838 5083 (Bedst mellem 7.00-8.00 og efter 17.00)

Mobil kaj 6175 3668 – Mobil Jeanette 2393 4870
Fax 9838 5814 – e-mail: mail@hovhedegaard.dk 

opstaldede hingste

greaT Challenger 
Pris: Booking 1.000 kr. + 18.000 kr. ved levende føl 

(Listed i Sverige)

pearsall hanoVer 
Pris: 0 kr. + 10.000 kr. ved levende føl – 
(også transportsæd) (listed i sverige)

KALLEHAVEGÅRD v/DYRLÆGE BERNER OLSEN
Fredgårdsvej 32, sneslev, 4100 Ringsted, Mobil 2947 9033

Tlf. 5764 1033 (bedst mellem 8.00-9.00)  
e-mail: berner@olsen.mail.dk – Fax 5764 1275
Transportsæd tappes mandag-onsdag-fredag 

beauMonT hanoVer
Pris: 0 + 6.000 kr. ved levende føl (naturlig bedækning) 

(listed i sverige)

oghaM
Pris 0 + 6.000 kr. ved levende føl (naturlig bedækning)

TRAVTRÆNER PETER J. HANSEN
grindstedvej 60, 7148 Vandel, Mobil 2218 6567 

Tlf. 7588 5303 – mail: peter.j.hansen@live.dk 

blue MaC lad 
Pris: 0 + 10.000 kr. ved levende føl (Listed i Sverige) 

(også transportsæd)

NØRLUND HINGSTESTATION OG HESTEHOSPITAL 
Rødebækvej 2, 8653 Them, Tlf. 8684 7811 – 2127 7811 

Fax 8684 9411 mail: hestehospitalet.dk

hingste alene pÅ FRossen sæd

insemineRing

d e  s i k R e  Va lg  2015

obs! 
Hingstene står til rådighed for opdrætterforeningens medlemmer. er du endnu ikke medlem, så kontakt sekretariatet. Tilmeldinger til 
Dansk avlsløb og svensk Breeders Crown, er med forbehold for løbenes gennemførelse og hingsteejernes endelige tilmelding!

Der tages forbehold for ændringer i priser og for trykfejl i kataloget! 

ÅGE MUNK
Tværvej 7, 3700 Rønne

Tlf. 5695 2305 – e-mail: stensminde@privat.dk

ChipMaTe
Pris: 0 + 8.000 kr. ved levende føl (naturlig bedækning)

Følpenge i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner 
til fakturadatoens officielle kurs. 

foreninGen af 
traveropDrættere i Danmark  
sekretariat: svanekevej 45, 3751 Østermarie

tlf. 3250 6535 – mobil 4010 3163
e-mail: trav@travavl.dk eller mikkelstub@msn.com 

www.travavl.dk

Hvis et medlem ønsker at få sin hoppe insemineret 
andre steder end på foreningens hingste- eller 

insemineringsstationer, skal bestilling af transportsæd 
foretages til den hingstestation hvor hingsten er opstaldet.

Frossen sæd bestilles hos 
Mikkel Stub Jørgensen, mobil 4010 3163, 

tlf. 3250 6535, mail: mikkelstub@msn.com
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Tlf. 63 57 11 22 · dansk-hesteforsikring.dk 

Som medlem af 
Opdrætterforeningen opnår 

du 10% rabat på livsforsikring

Den bedste service – 
før og efter skaden er sket
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Far til vinder af Dansk Opdrætningsløb 2014.
som søn af  Hambletonian vinderen og den 5 dobbelte avlschampion 
i Usa Muscles Yankee 1.09.9 og verdensrekordsætteren Beat The 
Wheel 1.09.5 indeholder Beaumont Hanover de hurtigste gener fra 
Usa. gener han giver videre til den danske travavl.

i 2014 fik Beaumont Hanover en ny klassisk vinder. Hoppen amalie 
Bork var suveræn i årets 2-års årgang i Danmark. Hun sejrede 
suverænt i Dansk opdrætningsløb og blev valgt til Årets 2-åring i 
Danmark 2014.

amalie Bork startede 7 gange i debutsæsonen og tog 4 sejre. 
(De 3 nederlag var efter håbløse startfejl) Den rapfodede Beaumont 
Hanover hoppe debuterede med sejr i Århus først i juli. 14 dage 
senere startede og sejrede amalie Bork for anden gang, nu på 
Jägersro. selv en ganske betydelig startfejl forhindrede hende ikke 
i at sejre i Hugo Åberg aftenens 2-årsløb.På den danske derbydag 
i Charlottenlund tog amalie Bork 3.sejr i 3.start i det nyindstiftede 
Mark ingdams Mindeløb.

efter et par starter med startgalopper, var amalie Bork helt 
på toppen i årets største og vigtigste løb for årgangen Dansk 
opdrætningsløb sidst i oktober måned.

Vindertiden 1.16.0a over de 2000m udløste en præmie på kr. 
150.000 og bragte amalie Borks samlede 2-års indtjening op på kr. 
271.325.

At det oftest er klogt at vælge Opdrætterforeningens hingste 
er Amalie Bork et ypperligt bevis på. Far: Beaumont Hanover. 
Morfar: Chipmate. Mormorsfar: Buckfinder!
  
i 2014 så vi også andre unge Beaumont Hanover afkom som f.eks. 
de 3-årige Vi Vil se Bork rek. 1.15.2am og kr. 158.900, Victoria light 

MUsCles Yankee (Us)

1.09.9

BeaT THe WHeel (Us)

1.09.5

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

MaiDen Yankee (Us) 1.14.5

DeFianT Yankee (Us) 1.13.5

BeaT THe BanD (Us)

BalTiC sPeeD (Us) 1.11.2

ValleY ViCToRia (Us)

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

WisTFUl Yankee (Us)

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

WisTFUl Yankee (Us) 1.12.8

linDY’s CRoWn (Us) 1.11.3

liVeliness (Us) 

med 4 sejre i 8 starter, rek. 1.16.2am og kr. 44.250 og 4-årige Tempo 
Blåbjerg med rek. 1.15.9ak og kr. 126.911.
Beaumont Hanovers ældre afkom er suveræne i monte’. Ud af mange 
monte’vindende afkom er bl.a. den tidligere vinder af Jydsk 2-årings 
grand Prix santana Bork med 6 sejre i såvel Danmark som i norge. 

i de indtil nu forholdsvis små årgange har vi set øvrige store talenter 
som f.eks. norskejede opal Tamsen med rekord 1.12.7 og 321.567 nok. 
som 3-åring. optimal sensei 1.12.7 og de svenske V75 vindere new 
Chance1.14.0 og 344.800 sek. og Tipp Tapp Tull, der i sin debut med 
1.15.7, 2100mv satte ny banerekord på Jägersro for 3-åringer.

Faderen til Beaumont Hanover, Hambletonian vinderen Muscles 
Yankee 1.09.9 og $1.424.938 behøver næppe videre omtale. 

Moder til Beaumont Hanover er Beat The Wheel 1.09.5, tidligere 
verdensrekordholder og moder til 3 avlshingste og hoppen 
Beatgoeson Hanover rek. 1.11.0 og 597.615 $. 
Beaumont Hanover er linieavlet på den succesrige avlshoppe Wistful 
Yankee. Hun er nemlig såvel mormoder til Muscles Yankee som 
farmoder til Beat The Wheel.

Beaumont Hanover sejrede som 2-års 3 gange i Usa. Vandt bl.a. 
Tomkin geers stakes  og satte rekord 1.13.1. som 3-åring var han 
ikke i orden og efter 14 starter, 1 sejr og 6 øvrige placeringer, blev 
løbskarrieren opgivet. 

Beaumont Hanover afkom har den vigtige early speed, han bærer 
nogen af verdens hurtigste gener, gener han avler videre til hans 
afkom. 

opstalDninG
Travtræner Peter J. Hansen

grindstedvej 60,
7184 Vandel

Tlf. 2218 6567 – 7588 5303

Beaumont Hanover

pris 
0 kr. + 6.000 kr. 

ved levende føl.

i rekord 1.13.1  

i indtjening $33.565  

i Højde 158 cm  

i længde 164 cm  

i født 2000 i usa

Betjener ved naturlig 
bedækning og er 
Listed i Sverige.
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MUsCles Yankee (Us)

1.09.9

VeRnon BlUe CHiP (Us)

1.12.0

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

MaiDen Yankee (Us) 1.13.6

siR TaURUs (Us) 1.12.0

aManDa T Collins (Us) 1.16.8

BalTiC sPeeD (Us) 1.11.2

ValleY ViCToRia (Us) 1.15.0 

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

WisTFUl Yankee (Us) 1.19 9

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

Vanessa Hill (Us) 1.15.1

Texas (Us) 1.12.0

TaRa Collins (Us) 1.16.3

opstalDninG
nørlund Hingstestation 

og Hestehospital 
v. Hans schougaard,

Rødebæksvej 2, 8653 Them
Tlf. 8684 7811

Hurtigste avlshingst nogensinde i Danmark.
en væddeløbskarriere på højeste plan i Usa og en afstamning af 
højeste klasse, en topbedømmelse til kåring i sverige og en lovende 
start i avlen – det er Blue Mac lad!

Blue Mac lad var med helt fremme i de store unghesteløb i Usa. 
Før karrierestarten var han ude i et qualifier, som han vandt efter en 
sidste quarter i den officielle tid 27,3 sek. = 1.08 tempo. otte starter 
som 2-åring resulterede i sejre i indledende afdeling i new Jersey sire 
stakes i 1.13.5 og i indledende afdeling af Peter Haughton Memorial 
også i 1.13.5 med en sidste quarter i 1.09.8. i alt samlede Blue Mac 
lad 47.576 $ sammen i denne hans første sæson. 

som 3-åring var Blue Mac lad konstant ude i konkurrence med de 
andre topheste i årgangen der skiftedes til at besejre hinanden. Bl.a. 
sejrede Blue Mac lad i new York sire stakes på Meadowlands i 1.10.8 
før den kendte elitlopps-deltager enough Talk. igennem sæsonen var 
Blue Mac lad i sine løb ved flere tilfælde foran andre stjerner som 
Chocolatier, algiers Hall, Mr. Pine Chip og Here Comes Herbie m.fl.

sæsonen kronedes med en 3. plads i verdens største løb 
Hambletonian stakes bag glidemaster og Chocolatier i hans 
personlige rekord 1.09.4. 180.000 $ svarende til 1 mio. kr. tjente Blue 
Mac lad alene i dette løb. 

i kentucky Futurity elimination var han anden bag Hambo-vinder 
glidemaster i 1.10.8, og han sluttede sæsonen med en indtjening på 
523.845 $ eller ca. 3 mio. danske kroner.

efter den succesrige 3-års sæson, startede Blue Mac lad videre i de 
hårde amerikanske Free For all-løb som 4-åring. Han sejrede to gange 
i 11 starter med bedste vindertid 1.10.4 og han lagde yderligere 
54.960 $ ind på kontoen. Herefter blev han for et meget stort beløb 
solgt til Finland.

efter storartede kåringer i Finland, norge og særligt i sverige, hvor 
han fik prædikatet ”Forväntat högt avelsvärde”, har han virket i avlen 
i disse tre lande før vi erhvervede ham.

De første årgange i Finland, født i 2009 og 2010, indeholder 20 
startende afkom. 15 af disse har sejret og bedst er Blue River Pipe, der 
har sat banerekord på Charlottenlund med 1.14.2a 2500m. Den har 
fem sejre, heraf en i svensk V75 og to øvrige sejre på solvalla, rekord 
1.12.6a.

andre sejrsheste efter Blue Mac lad er bl.a. kennie, der har 
udmærket sig med seks sejre, heraf fire i træk og to af disse i sverige. 
kennie har sat rekord 1.12.5. også e.V. Dream har sejret seks gange i 
få starter.

De næste to årgange er lavet i norge og i første årgang er 3-årige 
s.k.’s He’s all Mine indtil nu hurtigst med 1.16.1.

i årgangen der var 2 år i 2014 startede otte ud af de 12 afkom i 
mønstringsløb, det er = 67%. 

Blue Mac lad debuterede i Danmark i avlen i 2013 med 30 tilførte 
hopper, og var en af landets mest anvendte hingste. og disse føl, født 
i 2014, er opdrætterne vist meget tilfredse med!

Blue Mac lads afstamning er uhyre interessant. Faderen Muscles 
Yankee behøver ikke nærmere præsentation. Moderen Vernon 
Blue Chip var selv en topvæddeløber med sejre i Merrie annabelle, 
american Trot og Matron stakes Filly. Rekord 1.12.0 og $542.816. 
Hun er moder til syv startende heste, heraf fem 100.000 $-vindere! 
Mormoder amanda T Collins har ni startende afkom med hele seks 
100.000 $-vindere.

Blue Mac lad er en avlshingst med topklasse på både egen 
væddeløbskarriere, afstamning og avlsbedømmelse. Han kostede 
160.000 $ som åring på Harrisburg. og så er han den hurtigste traver 
der nogensinde har stået til avlsbenyttelse i Danmark.

Blue maC laD

pris 
0 kr. + 10.000 kr. 

ved levende føl.

i rekord 1.09.4  

i indtjening $696.258  

i Højde 163 cm  

i længde 167 cm  

i født 2003 i usa

Betjener ved inseminering med 
fersk sæd og transportsæd.
Listed i Sverige.
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Chipmate er med i toppen af statistikkerne år efter år.
Hele 65 afkom har rekord under 1.15.0. Chipmate-afkom er 
kendetegnet ved at indeholde en stor speed. Det er heste der ofte 
stabler sejre på samlebånd, er holdbare og kan gøre mange starter.  
Chipmate debuterede i den danske avl med M-årgangen. Der var 
succes med det samme og de første årgange indeholder heste som: 
Mars 1.11.7 og 1.917.059 skr. der stadig starter, og nu løber i højeste 
klasse på Malta, Master Danchip 1.11.8 og 1.465.267 skr. og Malou 
Bork 1.14.6 og 383.400 kr., hun løb 1.16.1 som 2-åring og sejrede i 
Jydsk 2-årings grand Prix foran Mars.

niller 1.13.1am og 1.041.362 skr., den norskfødte derbyfavorit 
golden Brown 1.12.2 og 2.076.413 skr. og en meget lang række andre 
gode og nyttige afkom.

Chipmate har en stor årgang i R-hestene. Mange af dem har 
i høj grad gjort god reklame for deres far med sejre tit og tæt. 
Årgangstopper efter Chipmate her er Ricardo Mols med otte sejre i 
træk i totalt kun ni starter i 2013. Ricardo Mols der har sat en meget 
imponerende rekord 1.11.7 i aalborg. Rambo Flex 1.10.9 og 864.874 
kr., Rolf lynghøj 1.11.0 og 580.294 kr. samt hopperne Remember Bork 
1.12.1 og Rositta May 1.12.5.

På Bornholm, hvor Chipmate opstaldes i 2015, har Chipmate-
afkommene haft stor succes med mange sejre. Max Brogård er 
velkendt som dobbelt Bornholmsmester og i alt 14 sejre i 35 starter 
samt vindertiden 1.16.1 og 131.000 kr. i 35 starter på verdens 
mindste travbane. en anden velkendt bornholmerhest er hoppen 
soleil Cloc, der i sin første sæson på klippeøen tog syv sejre i 13 
starter og satte rekord 1.17.5a ved en af sejrene. andre solide og 
holdbare Chipmate-afkom, der har gjort en stor indsats på Bornholm, 
er bl.a. Mandix silk med 141 starter, 20 sejre og rekord 1.13.3 samt 
Macon solo med 158 starter, 13 sejre og rekord 1.14.7. 

Pine CHiP (Us)

1.09.6

Reel FisH (Us)

1.14.7

aRnDon (Us) 1.10.9

Pine sPeeD (Us) 1.15.2

BoneFisH (Us) 1.13.5

TaRPoRT laDY ann (Us) 1.16.4

aRnie alMaHURsT (Us) 1.13.0

RoYDon gal (Us)

sPeeDY soMolli (Us) 1.11.5

PineY HanoVeR (Us) 1.18.2

neVele PRiDe (Us) 1.11.3

exCiTing sPeeD (Us) 1.17.3

JaMie (Us) 1.14.2

laDY ann ReeD (Us) 1.15.9

Bornholmskopdrættede Master game var en særdeles lovende 
unghest med en indtjening på 124.000 kr. som 3- og 4-års. Master 
game satte rekord 1.13.4am. Chipmate har en lille 4-års årgang i 
2014 med 11 afkom, og alle 11 har startet. Hurtigst i denne årgang 
med 1.12.9 er Thai simoni og mest sejrende er Trine simoni med syv 
sejre. 3-års årgangen i 2014 er lavet i norge og her har 18 ud af 22 
levende afkom været til start. De første afkom med Chipmate som 
morfader er nu begyndt at dukke op. Han har 16 i startbar alder i 
denne kategori og blandt dem finder vi Årets 2-åring i Danmark, 
vinderen af Dansk opdrætningsløb amalie Bork (Beaumont Hanover) 
1.16.0 og 271.325 kr., og de to norske aqua Challenger (great 
Challenger) 1.13.7 og 599.500 nkr. samt scream (earthquake) 1.15.1 
og 183.829 nkr. Beviser på at godt blod ikke fornægter sig. Chipmates 
fader Pine Chip har dannet sin egen hingstelinje med sønner som bl.a. 
Dream Vacation, scarlet knight, Daguet Rapide, enjoy lavec, infinitif 
og altså Chipmate. Chipmates moder er Bonefish-hoppen Reel Fish 
1.14.7. Hun fik 17 afkom, de 16 kom til start, bl.a. Fishing Clinic 
1.10.4 (armbro goal). eneste ustartede er Foreign Waters, hun har til 
gengæld brilleret i avlen som moder til den italienske tophingst Toss 
out og er mormoder til hoppen Peaceful Way 1.09.5 og 2.746.240 
$ og ligeledes mormoder til Hambletonian oaks-vinderen Broadway 
scooner 1.10.6 og 869.860 $. Reel Fish kommer fra en meget stærk 
moderlinje, hvorfra bl.a. avlshingstene supergill, earthquake og s.J.’s 
Caviar, samt en lang række øvrige topheste, stammer. Chipmate 
sejrede to gange som 2-åring, satte rekord 1.12.8 og tjente her over 
100.000 $. 3-års sæsonen resulterede i tre sejre og igen over 100.000 
$. Han var placeret i alle de store løb, bl.a. tredje i Hambletonian 
elmnation og sejrede i kentucky sire stakes Final og Historic Cup. 
Chipmate avler lettravende, tidligt udviklede og holdbare heste med 
godt eksteriør og stor udstråling.

opstalDninG
Åge Munk

Tværvej 7, 3700 Rønne
Tlf. 5695 2305

CHipmate

pris 
0 kr. + 8.000 kr. 

ved levende føl.

i rekord 1.11.2  

i indtjening $226.035  

i Højde 162 cm  

i længde 167 cm  

i født 1999 i usa

Betjener ved 
naturlig bedækning.
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Great Challenger igen i 2014 Avlschampion i Danmark.
Han moderniserer og løfter niveauet i avlen. Han er det sikre valg.
Far til Copenhagen Cup-vinderen orali og den europæiske 3-års 
Champion 2013 Tano Bork. Talent på talent, stjerne efter stjerne og en 
bredde på et meget højt niveau, det er historien om great Challenger 
i avlen.

Her er toppen af great Challengers årgange, med morfader i parentes:

HINGSTE:
2006 orali 1.12.1 (4) – kr. 1.951.126 (Buckfinder)
2007 Pikachu Cn 1.12.9 (6) – nkr. 643.722 606.413 (earthquake)
2008 Rusty Dust 1.12.6 (3) – skr. 1.533.926 (alf Palema)
2009 sejr gammelsbæk 1.11.9 (5) – nkr. 942.524 (speedy Herve)
2010 Tano Bork 1.10.7 (4) – kr. 1.553.992 (new Quick)
2011 Vivo Torkdahl 1.14.3 (3) – kr. 123.186 (Dancer’s Victory)
2012 alex Trøjborg 1.16.8 (2) – kr. 123.186 (Bostonian)

HOPPER: 
2006 only The lonely 1.13.8 (4) – skr. 987.701 (napoletano)
2007 Prada Cloc 1.12.1 (5) – kr. 866.193 (Carmody lobell)
2008 Raisa 1.12.5 (5) – nkr. 723.819 (Buckfinder)
2009 aqua Challenger (no) 1.13.5 (5) – nkr. 789.500 (Chipmate)
2010 Toffifee D 1.12.8 (4) – kr. 551.231 (Coktail Jet)
2011 Whisper line 1.13.8 (3) – kr. 383.153 (super arnie)
2012 aida Toft 1.18.6 – kr. 8.750 (shane T Hanover)

great Challenger forbedrer hopper med alle afstamninger. 

ConWaY Hall (Us)

1.10.6

ali’s CaT (Us)

1.13.3

gaRlanD loBell (Us) 1.12.3

aMoUR angUs (Us) 1.11.7

MeaDoW RoaD (Us) 1.12.8

WiTsenD’s niMBle (Us) 1.15.0

aBC FReigHT (Us) 1.12.8

gaMin loBell (Us) 1.17.7

Magna FoRCe (Us) 1.13.5

kenWooD sCaMPeR (Us) 

MaDison aVenUe (Us) 1.14.3

FRanCessa (Us) 1.21.0

Texas (Us) 1.11.6

QUiCk anD niMBle (Us) 1.20.9

great Challengers fader Conway Hall er, som helbroder til andover 
Hall og angus Hall, medlem af denne helt unikke helbrodertrio der har 
bragt travavlen på verdensplan flere skridt fremad. Conway Hall synes 
ovenikøbet at være den bedst avlende af disse tre med afkom som 
avlshingstene Broadway Hall, Windsong’s legacy 1.10.2, algier’s Hall 
1.10.0 og den nye avlssensation i sverige Make it Happen 1.10.0 og 
altså great Challenger. 

Moder til great Challenger er Meadow Road-hoppen ali’s Cat. 
Hun er udover great Challenger bl.a. også moder til Hambletonian 
stakes-vinderen amigo Hall 1.10.9 og over 1 mio. $ amigo Hall er nu 
avlshingst i Canada med flere klassiske vindere.

så det er virkelig stærke gener der ligger i great Challenger.
great Challenger viste selv i sin løbskarriere i Usa et stort og 

tidligt talent. i 11 starter som 2-åring var han først over stregen i 
seks tilfælde. To af sejrene blev dog senere frataget ham pga. at visse 
karenstider ikke var overholdt. sæsonen resulterede i en indtjening 
på 176.671 $ og en rekord på 1.12.5 sat som vinder i finalen af 
lexington Breeders Classic.

3-åringsdebuten resulterede i sejr i 1.11.8. kort efter satte han 
rekorden 1.11.5 og great Challenger fremstod som en af de absolutte 
forhåndsfavoritter til årets Hambletonian. Men så skete det uheldige, 
at han blev alvorligt skadet og måtte indstille væddeløbskarrieren før 
de rigtig interessante storløb for årgangen skulle afvikles.     

great Challenger avler afkom med et overlegent talent. Det er heste 
der passer ind i den moderne form for travløb. Talent, early speed, en 
effektiv bevægelse og sejrsvilje er de egenskaber great Challengers 
afkom besidder og som gør, at de er en eftertragtet og salgsbar vare.

great Challenger tilføres et reguleret antal hopper. så det er en 
god idé at booke plads i god tid.

opstalDninG
stutteri Hovhedegård

storhøjvej 3, 9530 støvring
Tlf. 9838 5083 

Mobil 6175 3668

Great CHallenGer

pris 
1.000 kr. + 18.000 kr. 

ved levende føl.

i rekord 1.11.5  

i indtjening $182.471  

i Højde 158 cm  

i længde 164 cm  

i født 2001 i usa

Betjener ved inseminering 
med fersk sæd.
Listed i Sverige.
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anDoVeR Hall (Us) 

1.09.4

DeCenT inTeRVal (Us)  

gaRlanD loBell (Us) 1.11.8

aMoUR angUs (Us) 1.16.6

PRakas (Us) 1.10.5

BoleYn (Us) 1.16.7

aBC FReigHT (Us) 1.12.5

gaMin loBell (Us) 1.17.7 

Magna FoRCe (Us) 1.13.5

kenWooD sCaMPeR (Us)

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

PRUDY HanoVeR (Us) 1.17.6

sUPeR BoWl (Us) 1.12.3

aUgUsTa (Us) 1.18.4

opstalDninG
Travtræner Peter J. Hansen

grindstedvej 60,
7184 Vandel

Tlf. 2218 6567 – 7588 5303

Speedgener og tidligt talent.
ogham er en sort typisk andover Hall-søn, der har vist talent og 
udpræget early speed.

  ogham sejrede i et af de helt store 2-årsløb i Usa, Valley Victory 
stakes og besejrede her bl.a. en hest som halvbroderen Quite easy. 
Vindertiden var 1.12.7, og sidste quarter blev officielt afviklet i 1.09.6 
tempo. 221.325 $ tjente ogham i fire starter her i hans 2-års sæson.

efter den meget lovende debutsæson som 2-åring blev han 
uheldigvis skadet i venstre bagkode og var ikke klar til start igen før 
i september som 3-åring. Derfor var han ikke klar, da Hambletonian 
stakes og de andre storløb blev afviklet.

Han gjorde i denne sæson otte starter og sejrede to gange. Begge 
gange på The Red Mile for David Miller, først i 1.12.9 og allerede 
ugen efter i 1.12.1 med en sidste quarter officielt på 27 sekunder = 
kilometertiden 1.07.1.

efterfølgende tog han to 3. pladser i oktober, begge gange i 1.11.6. 
Herefter blev ogham eksporteret til italien, hvor han startede fem 
gange. Den gamle skade blev ved at drille, og karrieren var definitivt 
slut.

ogham debuterede i dansk avl med få afkom født i 2012. af disse 
har vi set ali star med to starter og penge med hjem begge gange, 
samt aira Cloc der i sit prøveløb gik 1.20.4.  

afstamningen med andover Hall som fader og en moderlinje af 
høj klasse, giver indikationer på en god fremtid i avlen.

oghams fader er en af de seneste års mest fremgangsrige 
avlshingste, andover Hall. Denne garland lobell-søn der, sammen 
med Conway Hall og angus Hall, er medlem af den berømte trio af 
helbrødre, der har revolutioneret travavlen i Usa.

andover Hall er med sønnerne Donato Hanover 1.08.5, adrian 
Chip 1.09.4, igor Font 1.09.9 og Brad de Veluwe 1.09.7 godt i gang 
med etablere sin egen hingstelinje. Bare disse fire nævnte andover 
Hall-sønner har tilsammen indtjent hvad der svarer til hele næsten 40 
mio. danske kroner.

Moder til ogham er Prakas-hoppen Decent interval, der udover 
ogham har gjort sig godt bemærket som mor også til hoppen Psychic 
Friend over 100.000 $, Yarborough 1.13.5 59.961 $ og 11 sejre i Usa. 
som mormoder har Decent interval bragt bl.a. Madam Hooch med 
133.815 $ og Que Pasa 108.315 $.

oghams mormoder Boleyn er også moder til kanonhoppen 
Tarport lizzy 282.528 $, vinder af det vigtigste løb for 2-årige hopper 
i Usa, Merrie annabelle stakes. 

et andet afkom efter denne hoppe er Mutineer (Muscles Yankee) 
med rekord 1.10.2 og 549.717 $.

længere bagud i oghams moderlinje finder vil elitlopp-vinderen 
elma, en kanonhoppe der bl.a. også har sejret i Prix de France og 
været nr. 2 i Prix d’amerique. i avlen fortsattes den store succes som 
moder til den kendte avlshingst Texas.

ogham er en meget speedy, tidligt udviklet, typisk andover Hall-
søn. Vinder af storløb i Usa som 2-åring og har dermed bevist sit 
store talent. 

ogham giver en lav indavlsgrad med mange danske hopper, bl.a. 
de der har speedy Crown og super Bowl hingste i stamtavlen.

oGHam

pris 
0 kr. + 6.000 kr. 

ved levende føl.

i rekord 1.11.6  

i indtjening $240.425  

i Højde 159 cm  

i længde 164 cm  

i født 2004 i usa

Betjener ved 
naturlig bedækning.
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ValleY ViCToRY (Us) 

1.11.8

Please PollY (Us)

BalTiC sPeeD (Us) 1.11.2

ValleY ViCToRia (Us) 1.15.0

CRoWning PoinT (Us) 1.10.9

sUYDaM (Us) 1.13.8

sPeeDY soMolli (Us) 1.11.5

sUgaR FRosTing (Us) 1.16.9

BoneFisH (Us) 1.13.5

ViCToRioUs loU (Us) 1.14.0

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

iCe CReaM soCial (Us)

neVele PRiDe (Us) 1.11.3

BeDell (Us) 1.18.6

opstalDninG
Dyrlæge Berner olsen

Fredgårdsvej 32, sneslev
4100 Ringsted

Mobil 2947 9033 – Tlf. 5764 1033

pearsall hanover lader resultaterne tale. svenske afkom har nu 
tjent over 80 mio. kr. 
Han har vindere af klassiske unghesteløb, afkom der klarer sig i V75 
langt op i alderen og har høje danske auktionspriser.

Pearsall Hanovers svenske afkoms tal er faktisk temmelig 
imponerende:
afkom i startbar alder: 368 
afkom der har startet: 262 = 71%
antal af starter totalt: 8405 = gennemsnit 32 / startende afkom
antal sejre totalt: 938 = gennemsnit 3,6 / startende afkom
indtjening totalt: skr. 80.008.433 = skr. 305.376 / startende afkom 
indtjening pr. start: skr. 9.519    
afkom med rekord under 1.12.0: 14
afkom med rekord under 1.14.6: 110 = 42% af startende afkom
afkom med indtjening over skr. 100.000: 145 = 55% af startende 
afkom

Vindere af: opdrætningsløb, kriterium, Derby og elitlopp

gennemsnitspris på Derbyauktion i Danmark 2014: kr. 95.000 
elitlopps-vinderen Conny nobell med rek. 1.09.9 og næsten 14 

mio. skr. er hidtil mest vindende afkom. Han blev Pearsall Hanovers 
første svenske Derbyvinder og blandt de mange andre store løb han 
vandt, var også europa Derbyet med over 2 mio. kr. i førstepræmie og 
svenskt kriterium året før foran Triton sund og Torvald Palema.

Conny nobell stammer fra Pearsall Hanovers første årgang og 
rekorden 1.09.9 er sat som vinder i finalen af elitloppet som 5-åring 
i 2006. samme første årgang omfatter også Bohica 1.12.3 og over 

1 mio. skr. samt hopperne simb Mirage 1.11.9 og Vanilla sky med 
vinderrekord 1.12.3 og 1,7 mio. skr.

allerede i sin tredje årgang kom næste Derby- og elitlopps-
deltager fra Pearsall Hanover. nemlig simb Chaplin 1.10.5 og 5,8 
mio. skr. simb Chaplin var allerede på toppen som 2-åring, hvor han 
sejrede i det svenske opdrætningsløb.

i denne hans tredje årgang har Pearsall Hanover også datteren 
Butterfly Player med rek. 1.11.2 og 1,8 mio. skr.

afstikkeren til Canada gav 25 afkom og blandt dem er 
verdensartisten slave Dream 1.09.6 og 874.240 $. Han har sejret i 
det største løb for hurtigklassen i Usa, nat Ray Trot. seks ud af de 25 
afkom i nordamerika har tjent over 100.000 $. Pearsall Hanovers far 
Valley Victory behøver ikke nærmere præsentation. Den kender alle 
som en linjedannende avlshingsteproducent.

Moder til Pearsall Hanover er Crowning Point-hoppen Please Polly. 
Hun er også moder til Partridge Hanover 1.11.8, Polyester Hanover 
1.13.1 og Taktic Call 1.13.2 samt mormoder til den i sverige kendte 
Bring Me luck Us. 1.11.2 og 2,5 mio. skr.

Please Polly kommer via mormoderen Bedell, moder til 
avlshingstene Turbo Thrust 1.11.6 og Donerail 1.11.2, fra en af de helt 
grundlæggende moderlinjer i Usa: Maggie H-linjen.

Pearsall Hanover startede i de ypperste unghesteløb i løbskarrieren 
i Usa. Han har vundet flere stakes på såvel 800- som 1609m baner. 
Blandt de syv sejre i de 26 starter som 2- og 3-åring var det klassiske 
Dexter Cup. Pearsall Hanover har dokumenteret stor avlsværdi. alene 
de svenske afkom har tjent over 80 mio. kr. Han laver topheste af 
begge køn og har gennemsnitstal helt i top! 

Den klart bedste Valley Victory-søn der har været opstaldet i 
Danmark.

pearsall Hanover

pris 
0 kr. + 10.000 kr. 

ved levende føl.

i rekord 1.11.6

i indtjening 2.832.201 sek

i Højde 155 cm

i længde 158 cm

i født 1996 i usa

Betjener ved inseminering med 
fersk sæd og transportsæd. 
Listed i Sverige
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Frossen sæd fra en af de bedste Conway Hall-sønner til ny 
attraktiv pris.
Broadway Hall var ubesejret i ni starter som 2-åring. Blandt sejrene var 
forsøg og finale i Breeders Crown, kentucky sire stakes, Wallnut Hall 
Cup og lexington Breeders Championship. Valgt til Årets 2-årige hingst 
i Usa. 

Han er far til fem verdensrekordholdere, bl.a. hoppen Cooler 
schooner 1.09.4 verdensrekord for 2-årige hopper, sat på 1000m bane, 
Frau Blucher 1.09.2 3-årige hopper på 800m bane. også far til bl.a. 
2011-vinderen af Hambletonian stakes Broad Bahn 1.10.2 – 1.547.988 
$, Pilgrims Taj 1.09.7 – 996.748 $, hoppen action Broadway 1.10.0 – 
1.071.122 $ og en lang række andre topheste over hele verden.

Fra sverige kender vi hoppen Mermaid Ås 1.11.4am – 3.982.147 
skr. og fra norge Thai Broadway 1.10.1 og 3.703.806 nkr.

Broadway Halls far Conway Hall behøver ikke nærmere 
præsentation her, den findes på great Challengers side.

Moderen B Cor Tamgo er ligeledes mor til avlshingsten Boardwalk 
Hall 1.10.7 – 202.557 $ og Tom Cango 1.10.2 – 515.930 $.

Balanced image er morfars far til Broadway Hall, hårdheden, 
styrken, men også gnisten fra denne hingst har således en passende 
placering i Broadway Halls stamtavle. Broadway Hall er en 
klassehingst, der avler såvel hingste som hopper der passer fint til 
europa, og han har legendariske Mamie som foundation mare. Frossen 
sæd til et begrænset antal hopper i Danmark.

BroaDway Hall

ConWaY Hall (Us) 

1.10.5

B CoR TaMgo (Ca) 

1.12.2

gaRlanD loBell (Us) 1.11.8

aMoUR angUs (Us) 1.11.7

a go go laUxMonT (Us) 1.11.2

B CoR TaMaRa (Ca) 1.15.8

aBC FReigHT (Us) 1.12.8

gaMin loBell (Us) 1.21.5 

Magna FoRCe (Us) 1.13.5

kenWooD sCaMPeR (Us)

BalanCeD iMage (Us) 1.13.8

laUxMonT aU FaiT (Us)

DReaM oF gloRY  (Us) 1.13.0

WooD U (Us)

pris 
4.000 kr. ved 

booking + $5.000 

ved levende føl.
(ekskl. moms)

rekord 1.12.6 (2)  i  indtjening $436.790  i  født 2000 i usa

tilmelDinG til alle frostHinGste:  
sekretariatet tlf. 3250 6535 - mikkelstub@msn.com - eller en af vore hingstestationer

selF PossesseD (Us) 

1.09.3

CanlanD Hall (Us) 

1.12.7

ViCToRY DReaM (Us) 1.10.5

Feeling gReaT (Us) 1.13.1

gaRlanD loBell (Us) 1.12.8

Canne angUs (Ca) 1.16.8

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

CRoWn DReaM (Us) 1.15.8 

MYsTiC PaRk (Us) 1.12.7

kaTie alMaHURsT (Us) 1.14.0

aBC FReigHT (Us) 1.13.8

gaMin loBell (Us) 1.17.7

Magna FoRCe (Us) 1.13.5

kenWooD sCaMPeR (Us)

Frossen sæd fra den førende og mest eftertragtede hingst i USA. 
Cantab Hall er helt i top i Usa, hvor han år efter år er fuldtegnet og er 
øverst i statistikkerne.

Fader til avlshingstene explosive Matter 1.09.9 – 1.510.542 $, 
Pastor stephen 1.10.1 – 1.048.607 $, My MVP 1.09.6 – 731.794 $ og 
hoppen Tamla Celeber 1.10.2 – 8.251.366 skr.

Cantab Hall er far til Father Patrick 1.08.6a og 2.187.138 $ – 
21 sejre i 27 starter og den helt store favorit i 2014-udgaven af 
Hambletonian stakes. 

Cantab Hall er til dags dato den eneste 2-åring, der er blevet valgt 
til Årets Hest i Usa. Han dominerede fuldstændig sin årgang som 
2-åring og var ubesejret i 10 starter og tjente rekordhøje 461.337 $.

CantaB Hall rekord 1.10.8  i  indtjening $1.442.303  i  født 2001 i usa

Han fortsatte takterne som 3-åring, sejrede fire gange og 
satte rekord 1.08.8 (husk – det er 11 år siden). Han var anden i 
Hambletonian stakes efter tidligt afdøde Windsong’s legacy.

Cantab Hall kostede 310.000 $ på auktion som åring i 2002 og 
blev dermed verdens dyreste 1-åring.

Far til Cantab Hall er self Possessed, vinder af Hambletonian 
stakes, rekord 1.09.3 og 10.831.271 skr.

Mor til Cantab Hall er garland lobell-hoppen Canland Hall, hun 
tjente selv 339.143 $ og er helsøster til Cameron Hall 1.816.236 $.  

Cantab Hall topper listen i Usa for både 2- og 3-årige heste.
Frossen sæd til et begrænset antal hopper i Danmark fra verdens 

mest eftertragtede hingst.

pris 
6.000 kr. ved 

booking + $23.000 

ved levende føl.
(ekskl. moms)
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tilmelDinG til alle frostHinGste:  
sekretariatet tlf. 3250 6535 - mikkelstub@msn.com - eller en af vore hingstestationer

anDoVeR Hall (Us) 

1.09.4

D. TRain (Us) 

1.14.2

gaRlanD loBell (Us) 1.11.8

aMoUR angUs (Us) 1.16.6

DoneRail (Us) 1.11.2

alDYTH HanoVeR (Us) 15.1

aBC FReigHT (Us) 1.12.5

gaMin loBell (Us) 1.17.7

Magna FoRCe (Us) 1.13.5

kenWooD sCaMPeR (Us)

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

BeDell (Us)

gianT ViCToRY (Us) 1.11.3

anoTHeR geisHa (Us) 1.12.1

Frossen sæd fra hingsten med de fantastiske hoppeafkom. 
Donato Hanover vandt alt i sin årgang som både 2- og 3-års i Usa. 
Peter Haughton Memorial, Hambletonian stakes, kentucky Futurity 
o.m.a. – you name it! 

Verdensrekord 1.08.5. 22 starter og 19 sejre i en helt overlegen kar-
riere i verdens hårdeste unghestekonkurrence i Usa.

allerede i hans første årgang født 2009, satte han nye standarder 
for avlshingste med afkom som hopperne shake it Cherry 1.09.2 – 
2.058.180 $ og Check Me out 1.09.2 – 1.903.795 $.

shake it Cherry sejrede bl.a. i Merrie annabelle i ny rekord for 
løbet 1.10.4. otte sejre og 827.769 $ bogførte denne skrappe Donato 

Hanover-hoppe som 2-åring, og som det kan ses på den samlede 
indtjening, har hun mildest talt fortsat som 3-åring.

Bland hingste-afkommene findes Possess The Will 1.10.9 – 618.262 
$, Your so Vain 1.09.8 – 681.537 $ og Design To Be 1.09.2 – 656.166 
$. Desuden den nye avlshingst i Danmark From above Us 1.09.8 og 
252.240 $ samt den fra sverige kendte Weingartner 1.11.5 (2) 293.206 $.

Donato Hanover, en overlegen løbshest med en kanon debut i 
avlen. ikke mindst formår han at fædre hoppeafkom der går helt til 
tops.

 Frossen sæd til et begrænset antal hopper i Danmark.

Donato Hanover

pris 
6.000 kr. ved 

booking + $18.000 

ved levende føl.
(ekskl. moms)

rekord 1.08.5  i  indtjening $2.998.777  
Højde 157 cm  i  født 2004 i usa

CReDiT WinneR (Us) 

1.10.6

MaRY loU Hall (Us) 

aMeRiCan WinneR (Us) 1.10.0

laWn Tennis (Us) 

MR. laVeC (Us) 1.11.0

Miss seleCTeD (Us) 1.13.5

sUPeR BoWl (Us) 1.12.3

B.J.’s PleasURe (Us) 1.14.4 

aRMBRo goal (Us) 1.12.8

gRassBeD (Us) 1.14.1

sPeeDY soMolli (Us) 1.11.5

kRaMeR saMBa (se)

CRoWning PoinT (Us) 1.10.9

sPeCial loBell (Us) 

pris 
4.000 kr. ved 

booking + $6.500 

ved levende føl.
(ekskl. moms)

Frossen sæd fra Tumble Dusts far. 
Crazed er i 2014 slået igennem på vores breddegrader med Danmarks 
overlegne bedste 4-åring Tumble Dust 1.10.5a – 4.604.556 skr.

Tumble Dust har egentlig været bedst i sin årgang hele vejen 
igennem. som 2-åring vinder af svampen i Örebro, var han anden i e3 
finale i sverige og i europæisk 3-åringschampionat (efter Tano Bork v. 
great Challenger). Tumble Dust var 3’er i Dansk Travkriterium og som 
4-åring har han foldet sig fuldt ud: sejr som storfavorit i Dansk Derby, 
sejr i aksel Jensens Minne på Bjerke på 1.11.7a, sejr i Prix Cagnes sur 
Mer på Jägersro i 1.10.5a. største præstation var måske sejr i Criterium 
Continental på Vincennes i 1.10.7a 2100m – en sejr til 974.873 skr.

2.884.757 skr. tjente Crazed-sønnen alene i 4-års sæsonen. Totalen 
efter denne udgør nu 4.604.556 skr.

Crazed er ikke bare far til Tumble Dust. i Usa er han far til bl.a. 
Tirade Hanover 597.945 $, Crazy about Pat 449.744 $ og gural 
Hanover 423.763 $.

Crazed er en billedskøn søn af Credit Winner og Mr. lavec-hoppen 
Mary lou Hall. Han sejrede i Usa ni gange i 19 starter. Blandt 
sejrene var Colonial Trot og Matron stakes Final. Han var anden i 
Hambletonian stakes i 2008 bag Dewycheatumnhowe.

Frossen sæd til et begrænset antal hopper i Danmark.

CrazeD rekord 1.09.6  i  indtjening $1.063.059  i  Højde 157 cm  i  født 2005 i usa
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tilmelDinG til alle frostHinGste:  
sekretariatet tlf. 3250 6535 - mikkelstub@msn.com - eller en af vore hingstestationer

Frossen sæd fra tophingsten med ekstrem god drægtighed.
Dream Vacation har mere end 70 millionvindere og er hingsten der 
laver lige så gode hopper som hingste, og har vindere over hele verden 
stort set hver dag. 

Med i toppen af statistikkerne også i Danmark, hvor han vandt sit 
første hingstechampionat i 2013.

De største navne i Danmark har været stelton 1.11.5 og 2.304.624 
kr., nobodybeatsthebeat 1.11.3 og 2.896.271 kr. samt heste som  
sweet Home alabama 1.13.6 – 910.650 kr., sunbeam 1.12.4 – 817.377 
kr. og nanok Djuhm 1.121. – 866.808 kr. 

Rækken af klassiske opgør og andre storløb, som disse Dream 
Vacation-afkom har vundet, er lang.

Dream Vacation er en hingst med en utrolig god fertilitet, og avler 
unghestestjerner der går hele vejen. 

Dream vaCation
rekord 1.09.6  i  indtjening $900.190   

Højde 160 cm  i  længde 165 cm  i  født 1997 i usa

Pine CHiP (Us)  

1.09.6

DReaM on ViCToRY (Us) 

1.12.0

aRnDon (Us) 1.10.9

Pine sPeeD (Us) 1.15.2

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

CRoWn DReaM (Us) 1.15.8

aRnie alMaHURsT (Us) 1.13.0

RoYDon gal (Us)  

sPeeDY soMolli (Us) 1.11.5

PineY HanoVeR (Us) 1.18 2

BalTiC sPeeD (Us) 1.11.2

ValleY ViCToRia (Us) 1.15.0

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

ViVa Hill (Us) 1.22.6

pris 
0 kr. ved booking + 

25.000 sek ved 

levende føl 
(ekskl. moms)

MUsCles Yankee (Us) 

1.09.9

gRaCeFUl ToUCH (Us) 

1.12.2

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

MaiDen Yankee (Us) 1.13.6

Pine CHiP (Us) 1.09.6

aCT oF gRaCe (Us) 1.10.0

BalTiC sPeeD (Us) 1.11.2

ValleY ViCToRia (Us) 1.15.0 

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

WisTFUl Yankee (Us) 1.19 9

aRnDon (Us) 1.10.9

Pine sPeeD (Us) 1.15.2

ValleY ViCToRY (Us) 1.11.8

keYsTone PRoFile (Us) 1.11.6

pris 
4.000 kr. ved 

booking + $9.000 

ved levende føl.
(ekskl. moms)

Frossen sæd fra hingsten med den sensationelle avlsstart.
Muscle Massive var med 425.000 $ den dyreste åring på auktion i 
Harrisburg i 2008 og han har vist sig at være alle pengene værd!
1.11.6 som 2-åring, 1.09.0, Hambletonian-vinder og over 1.000.000 $ 
som 3-åring.

Muscle Massives første årgang var 2-åringer i 2014, og straks fra 
de begyndte at starte, steg forventningerne til ham endnu mere. 
Forventninger der klart er blevet indfriet!

seks afkom over 100.000 $ med bl.a. hoppen speak To Me 1.10.5 
og 206.777 $, hingsten Cruzado Della noche 1.10.5 og 164.040 $ og 

hoppen gatka Hanover 1.11.7 og 162.823 $ i spidsen, beviser Muscle 
Massives evner i avlen. 

 Muscle Massive kommer fra en af verdens bedste hoppelinjer. Han 
er helbroder til avlshingsten Muscle Mass, ubesejret som 2-åring med 
bl.a. tiden 1.10.7.

Moderen graceful Touch har udover disse to også hoppeafkommet 
Thatsnotmyname 1.11.5 – 340.735 $, vinder af Merrie annabelle. 

musCle massive rekord 1.09.0  i  indtjening $1.239.138
Højde 158 cm  i  født 2007 i usa
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rekord 1.10.1  i  indtjening €1.992.024
Højde 160 cm  i  længde 167 cm  i  født 2002 i frankrig

Frossen sæd fra den dobbelte Prix d’Amerique-vinder. Nu til ny 
pris! Gentestet som AA.
offshore Dream er et særdeles vellykket kryds af fransk og amerikansk 
blod. løbskarrieren med bl.a. to sejre i træk i Prix d’amerique taler for 
sig selv.

i 2014 har offshore Dream haft stor succes i sverige. Her er han far 
til hopperne 3-årige Face’em 1.13.8 – 2.150.800 skr., vinder af oaks, 
og den 4-årige Backfire 1.10.8 og 4.349.484 skr., vinder af Drottning 
silvias Pokal og Breeders Crown. 

Fader til to derbyvindere i 2012, Red Red Red sejrede i Derbystoet 
i sverige, Repay Merci sejrede i Dansk Derby og blev årets danske 
4-åring. Repay Merci har haft stor succes videre efter derbysejren og 
har i 2014 tjent over 1 mio. kr. ved bl.a. tre sejre i Frankrig.

offshore Dream indeholder 47 % amerikansk blod og virker ud-
mærket med frossen sæd. 

offsHore Dream

pris 
0 kr. ved booking + 

2.500 € ved levende føl 
(ekskl. moms)

ReVe D’UDon (FR) 

1.12.8

enFilaDe (FR) 

1.19.4

eJakVal (FR) 1.14.1

MaVia DU ViVieR (FR) 

TaRass BoUlBa (FR) 1.18.8

TaBleaU (Us) 1.17.1

keRJaCQUes (FR) 1.19.4

QUaDRiValse (FR) 1.22.6

URsin l. (FR) 1.21.5

TRaViaTa iii (FR) 1.18.9

sPeeDY soMolli (Us) 1.11.5

iDie (FR) 1.18.1

Joie De Vie (Us) 1.12.5

seasCaPe loBell (Us) 1.15.9

anDre HinGste?
Har du fundet en hingst som du påtænker at bruge til din hoppe, og du ikke finder 

den hingst i dette katalog – så tag kontakt til opdrætterforeningen. 

vi Hjælper DiG Gerne!

Bemærk! 
Det er hoppeejers ansvar alene at undersøge afkommets muligheder for 
deltagelse i løb, samt afkommets muligheder for at blive stambogsført. 

Hverken hingsteejer, hingsteudbyder eller foreningen af traveropdrættere 
i Danmark kan holdes til ansvar ved eventuelle begrænsninger 

i mulighederne for at deltage i løb og stambogføring af afkommet.

vælG Det sikre oG laD resultaterne tale
foreninGen af traveropDrættere i Danmark  

sekretariat: svanekevej 45 · 3751 Østermarie · tlf. 3250 6535  · mobil 4010 3163
e-mail: trav@travavl.dk eller mikkelstub@msn.com 

www.travavl.dk
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Viking kRonos (iT) 

1.12.1

TeQUila BRoline (se) 

1.18.9

aMeRiCan WinneR (Us) 1.10.0

ConCH (Us) 1.13.2

QUiTo De TalonaY (FR) 1.13.5

sHeBa loBell 8Us) 1.14.5

sUPeR BoWl (Us) 1.12.3

B.J.’s PleasURe (Us) 1.12.6

BoneFisH (Us) 1.13.5

Viking’s VenUs (Us)

FloResTan (FR) 1.15.0

DenT BlanCHe (FR) 1.19.2

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

DoMolli (Us)

pris 
0 kr. ved  booking 

+ 12.000 kr. ved

levende føl
(ekskl. moms)

tilmelDinG til alle frostHinGste:  
sekretariatet tlf. 3250 6535 - mikkelstub@msn.com - eller en af vore hingstestationer

s.J.’s PHoTo (Us) 

1.10.2

sPaWning (Us)

PHoTo MakeR (Us) 1.11.7

sassY Jane (Us) 1.16.6 

T.V. Yankee (Us) 1.12.1

TRoUT (Us) 1.20.0

Yankee BaMBino (Us) 1.14.0

WaYneTTe (Us) 1.16.6   

kaWaRTHa Mon aMi (Us) 1.16.2

laDY Jane (Us) 1.16.7

sPeeDY CRoWn (Us) 1.12.8

Yankee BaMBi (Us) 1.21.2

BoneFisH (Us) 1.13.5

TaRPoRT laDY ann (Us) 1.16.4

pris 
0 kr. ved  booking 

+ 38.000 sek ved 

levende føl
(ekskl. moms)

Frossen sæd fra hingsten med 21 afkom med rekord 1:53 (1.10.2) 
eller bedre. 
s.J.’s Caviar er hingsten der fører linjen videre efter legenden s.J.’s 
Photo og tilmed har endnu bedre resultater i avlen. s.J.’s Caviar avler 
også hopper af topklasse. Han var fuldtegnet i sverige i både 2013 og 
2014, og er også særdeles populær i Danmark.

s.J.’s Caviar har nu syv afkom der er verdensrekordsættere. 
i Usa bl.a. fader til hoppen Bold and Fresh 1.10.3 og 627.997 $ 

vinder af Hambletonian oaks og Peter Haughton Memorial-vinderne 
The lindy Reserve (2010) og Centurion atm (2014) samt heste som 
likeabouthell 1.09.3 og over 1.000.000 $, Triumphant Caviar 1.09.4 

og 796.794 $. ikke mindst sevruga, der har tjent 876.000 $ og i 2013 
satte verdensrekord på 1000m bane med 1.08.7, er et eksempel på 
s.J.’s Caviars store kraft i avlen. 

Desuden er han fader til de to svenske avlshingste Mr. Pine Chip 
1.09.6 – 4.397.330 skr. og Mythical lindy 1.09.9 og 4.085.212 skr.

i Danmark kender vi hoppen swept To Victory 1.11.1 og 3.347.077 
skr., der flere gange har sejret her, bl.a. i Copenhagen open.

Halvdelen af hans afkom har sejret på 1.14.6 eller bedre. Han har 
60 afkom under 1.11.5. 

s.J.’s Caviar er selv klassisk vinder i Usa og har i avlen overhalet sin 
berømte far.

s.j.’s Caviar
rekord 1.10.7  i  indtjening $1.288.466

Højde 157 cm  i  længde 163 cm  i  født 1998 i usa

Frossen sæd fra en af de mest populære Viking Kronos-sønner til 
ny pris!
Turbo sund havde en glorværdig løbskarriere med sejr bl.a i europæisk 
Treåringschampionat. Han indeholder 15 % af det bedste franske blod.

Han har fået en kanonstart i avlen med en lang række af hurtige og 
stærke afkom. ikke mindst svenske Beckman 1.11.0 og 5.001.803 skr., 
der efter fem sejre i træk på Vincennes i efteråret/vinteren 2013 har 
fortsat med tre sejre igen i 2014 på Vincennes og har lagt yderligere 
1,5 mio. skr. til præmiekontoen.

De svenske millionvindere Turbo Viking 1.10.9 og 1,6 mio. skr., 
Calvados Crane 1.11.4 og 1,2 mio. skr., og hoppen Turbos Cherie 
1.12.1 og 1,2 mio. skr. er også eksempler på Turbo sunds evner som 
avlshingst.

Han har stået i italien i årene 2008 – 2010 og har der afkom som 
bl.a. den 3-årige hoppe saikala 1.12.2 og 42.286 €, den 4-årige hingst 
Rick Del Duomo 1.12.22 – 39.758 € og den 5-årige hoppe Padania 
Zeta 1.11.8 – 69.555 €. Mest vindende i italien er hingsten Pontiac 
Turbo 1.12.9 og 95.809 €. Tilbage i sverige har Turbo sund henholdsvis 
71 og 40 føl født i 2012 og 2013.

i Danmark er Turbo sund en populær hingst på frossen sæd og har 
her to-årsvinderen, den sorte amarone Dry, der har sejret i skive på 
1.18.6 og senere var tredje i opdrætningsløb Consolation i 1.18.0a 
2000m. Turbo sund laver heste der, via deres styrke og kapacitet, 
er med helt der fremme hvor det er sjovt. og så har han en høj 
ifolingsprocent på frossen sæd.    

 Bemærk ny meget attraktiv pris!

turBo sunD rekord 1.10.9  i  indtjening 3.583.253 skr.
Højde 158 cm  i  længde 163 cm  i  født 2001 i sverige
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oRlanDo ViCi (FR) 

1.12.7

i loVe YoU DaRling (FR) 

1.19.

QUaDRoPHenio (FR)1.13.9

iRlanDe DU noRD (FR) 

BUVeTieR D’aUnoU (FR) 1.14.4

BYe BYe DaRling (FR)

Dekeel (FR) 1.19.6 

HalTe De BiCHe (FR) 1.27.6 

WoRkaHoliC (Us) 1.11.2

QUeRBella (FR) 1.21 9

RoYal PResTige (Us) 1.11.6

nesMile (FR) 1.17.4

RainBoW RUnneR (FR) 1.14.1

Va Ma Belle ii (FR) 1.22.9

pris 
0 kr. ved  booking 

+ 5.000 € ved levende føl 
(ekskl. moms)

tilmelDinG til alle frostHinGste:  
sekretariatet tlf. 3250 6535 - mikkelstub@msn.com - eller en af vore hingstestationer

DaHiR De PRelong (FR) 

1.14.2

HaRMonY BlUe (FR) 1.18.3

FakiR DU ViVieR (FR) 1.14.8

MaRieVa (FR)  

BlUe DReaM (FR) 1.14.9

Valse D’oR (FR)

saBi Pas (FR) 1.17.7

Ua Uka (FR) 1.26.9    

TonY M (FR) 1.15.8

Reine D’aMoUR (FR) 1.17.9

PeRsHing (Us) 1.13.0

FRisonne (FR) 1.22.0

FloResTan (FR) 1.15.0

neRa (FR) 

pris 
0 kr. ved  booking 

+ 3.000 € ved levende føl 
(ekskl. moms)

rekord 1.10.4  i  indtjening 791.100 €
Højde 159 cm  i  længde 160 cm  i  født 2005 i frankrig

Frossen sæd fra moderne fransk hingst med 35% amerikansk 
blod. 
Rolling d’Heripre er avlsvurderet i sverige og har fået prædikatet ”For-
ventet høj avlsværdi”.

en virkelig fin løbskarriere i Frankrig, født i samme årgang som 
Ready Cash, indebar bl.a. sejre i gruppe i-løbene Criterium des 4 
ans, Criterium Continental og Prix de selection foran Ready Cash og 
andenpladser i gruppe i-løbene Criterium des 3 ans og Prix albert Viel. 
i alt ni sejre i 40 starter. Rekorden 1.10.4a blev sat over fuld distance 
som 8-åring. i alt indtjente Rolling d’Heripre 791.100 € svarende til 
tæt på 6 mio. kr.

Faderen til Rolling d’Heripre, Dahir de Prelong, er af klassisk fransk 
afstamning og far til bl.a. korean, der igen er far til verdens hurtigste 
travhest sebastian k.

Moderen Harmony Blue har udmærket sig ved at hendes otte før-
ste afkom alle er kommet til start og udover Rolling d’Heripre har også 
hoppeafkommet stone d’Heripre tjent over 100.000 €. 

Rolling d’Heripres første årgang var kun 3 år i 2014 og han har lagt 
lovende ud med heste som bl.a. de tre hopper Biche des Clos 1.12.0 – 
242.250 €, Blooma d’Heriprew 1.15,4 og 77.270 € samt Beriana 1.17.1 
– 55.850 €.

rollinG D’Heripre (f)

rekord 1.10.3  i  indtjening 1.001.780 €
Højde 163 cm  i  født 2008 i frankrig

Frossen sæd fra en fransk kriger med 39 % amerikansk blod.
Un Mec d’Heripre var tidligt ude og sejrede fem gange som 3-åring. 

Han tjente 86.930 € i debutsæsonen og fulgte meget fint op som 
4-åring med fire sejre i syv starter og 324.400 €. Blandt sejrene var 
gruppe i-løbet Criterium Continental og han var anden i gruppe 
i-løbet Criterium des 4 ans.

som 5-åring sejrede han i europæisk 5-års Championat i gruppe 
ii-løbet Pris de Croix og var placeret i gruppe i-løbene Prix de 
normandie og Criterium des 5 ans.

som 6-åring blev han kendt for at være først over mål i tiden 
1.10.0 i Hugo Åbergs på Jägersro, men dog efterfølgende disket for 
trængning, hvorefter sejren gik til Trotting Master finalevinderen ed 
You.

Fader til Un Mec d’Heripre er orlando Vici, som har vist sig at være 
en stærk avlshingst, også her i norden som far til bl.a. Pato, vinder af 
såvel kriterium som Derby i sverige. ligeledes Porthos amok ca. 3 mio. 
skr. og Udo’s oiler ca. 2 mio. skr. er stærke svenske heste efter orlando 
Vici.

Moder til Un Mec d’Heripre bærer det flotte navn i love You 
Darling og er efter Buvetier d’aunou, som er fader til bl.a. Frankrigs 
championhingst 2014 ganymede, avlshingsten Juliano star, 
2015-vinderen af Prix d’amerique Up and Quick og morfader til bl.a. 
2013-vinderen i Prix d’amerique, Royal Dream. 

Un Mec d’Heripre er en ung avlshingst med en stor fremtid.

un meC D’Heripre
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Frossen sæd fra de af opdrætterforeningen udbudte hingste leveres uden transportudgifter til ovennævnte insemineringsstationer. 
levering til øvrige inseminerende dyrlæger af frossen sæd faktureres hoppeejeren med omkostningerne.

Transportsæd kan sendes til andre inseminerende dyrlæger. Der foretages tapning og sending af transportsæd mandag, onsdag og fredag fra Blue Mac 
lad og Pearsall Hanover.
Der tages forbehold for uforudsete prisændringer og trykfejl.

Følpenge opsTaldning pr. dag inseMineringsudgiFTer oMkosTninger

hingst booking Følpenge i brunst uden for brunst inkl. follikelkontrol og utensilier scan. drægtig Tapning af sæd Transport af sæd

pearsall hanover kr. 0 kr. 10.000 kr. 90 aftale kr. 2.450 kr. 525 - -

hingsTe opsTaldeT uden For kallehaVegård

inseminering med transportsæd kr. 90 aftale kr. 2.450 kr. 525 kr. 450 posttarif

inseminering med frossen sæd kr. 90 aftale kr. 3.300 kr. 525 kr. 0 kr. 0            

kallehavegård v. dyrlæge berner olsen, Fredgårdsvej 32, 4100 ringsted, Tlf. 2947 9033 – Fax 5764 1275

Følpenge opsTaldning pr. dag inseMineringsudgiFTer oMkosTninger

hingst booking Følpenge i brunst uden for brunst scan. drægtig Tapning af sæd Transport af sæd

beaumont hanover kr. 0 kr. 6.000 kr. 90 kr. 90 naturlig bedækning kr. 525 - -

ogham kr. 0 kr. 6.000 kr. 90 kr. 90 naturlig bedækning kr. 525 - -

Travtræner peter J. hansen, grindstedvej 60, 7184 Vandel, Tlf. 2218 6567 - 7588 5303

Følpenge opsTaldning pr. dag inseMineringsudgiFTer oMkosTninger

hingst booking Følpenge i brunst uden for brunst scan. drægtig Tapning af sæd Transport af sæd

Chipmate kr. 0 kr. 6.000 kr. 70 kr. 70 naturlig bedækning efter regning - -

åge Munk, Tværvej 7, 3700 rønne, Tlf. 5695 2305

o m ko s t n i n G e r  alle priser Tillægges 25 % MoMs.

bedækningsudgiFTerne er For hele sæsonen

Følpenge opsTaldning pr. dag inseMineringsudgiFTer oMkosTninger

hingst booking Følpenge i brunst uden for brunst inkl. follikelkontrol og utensilier scan. drægtig Tapning af sæd Transport af sæd

great Challenger kr. 1.000 kr 18.000 kr. 80 kr. 70 kr. 2.000 kr 475 - -

hingsTe opsTaldeT uden For hoVhedegård

inseminering med transportsæd kr. 80 kr. 70 kr. 2.000 kr. 475 kr. 450 posttarif

inseminering med frossen sæd kr. 80 kr. 70 kr. 1.850 pr. brunst - max kr. 3.800 kr. 475 kr. 0 kr. 0

hovhedegård,  storhøjvej 3, 9530 støvring,  Tlf. 9838 5083 (bedst 7.00-8.00 og efter 17.00) 
Mobil 6175 3668 – 2393 4870 – Fax 9838 5814

frossen sæd fra opdrætterforeningens hingste sendes 
vederlagsfrit til vore egne hingstestationer.

til andre modtagere faktureres 
omkostninger til pakning og forsendelse.

 
Husk at bestille i god tid (gerne 14 dage før forventet brug), 

så vi sikrer at sæden er fremme rettidigt.

Følpenge opsTaldning pr. dag inseMineringsudgiFTer oMkosTninger

hingst booking Følpenge i brunst uden for brunst inkl. follikelkontrol og utensilier scan. drægtig Tapning af sæd Transport af sæd

blue Mac lad kr. 0 kr. 10.000 kr. 90 aftale kr. 2.450 kr. 475 kr. 450 posttarif

hingsTe opsTaldeT uden For kallehaVegård

inseminering med transportsæd kr. 90 aftale kr. 2.450 kr. 475 kr. 450 posttarif

inseminering med frossen sæd kr. 90 aftale kr. 1.250 pr. brunst - max kr. 3.300 kr. 475 kr. 0 kr. 0            

nørlund hingstestation v. hans scougaard, rødebækvej 2, 8653 Them, Tlf. 8684 7811 – 2127 7811 – Fax 8684 9411

Blue Mac Lad sender gratis transportsæd til inseminerende dyrlæger på Sjælland og Bornholm efter aftale. 
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