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Serien består af 3 varianter, alle som fiberrige 8-mm piller, med et højt ind-
hold af letfordøjelige fibre, der har en gavnlig effekt på hestens fordøjelse, 
og dermed øger dens velbefindende og styrker 
immunforsvaret. Alle varianter fås i løs vægt, big 
bag og 15 kg sække

ENERGY: Velegnet til præstationsheste. 

HIGH: Velegnet til ungheste og heste 
 i moderat/ hård træning.  
MEDIUM: Velegnet til heste i let-moderat træning.

EQUSANA STRUCTURE 

 Forhandles i alle Land & Fritid butikker, på landogfritid.dk og hos udvalgte forhandlere. w w w.equsana.dk

STRUCTURE 
NY FIBERRIG FODERSERIE

-”Med Equsana Structure er jeg sikker på 
mine heste har det bedste fundament  for 
optimal præstation og trivsel – såvel i hver-
dagen som på væddeløbsbanen.”  
 Træner og kusk Gordon Dahl
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BEER
SUMMIT

BROAD
BAHN

DOMINION
BEACH

TAKETHEM TYCOON 
CONWAY HALL

WICKER
HANOVER

PRIS: 0 + 10.000 kr. PRIS: 0 + 12.000 kr. PRIS: 0 + 9.000 kr. PRIS: 0 + 6.000 kr. PRIS: 0 + 6.000 kr. PRIS: 0 + 9.000 kr.

OPSTALDEDE HINGSTE

FROST/TRANSPORT HINGSTE
ANDOVER 

HALL
CANEPA 

HANOVER
CANTAB

HALL
CLASSIC
PHOTO

DONATO
HANOVER

GOOGOO 
GAAGAA

GREEN
MANALISHI

INTERNATIONAL
MONI

ORLANDO
VICI

POWER QUITE 
EASY U S

WISHING 
STONE

PRIS: 4.000 DKK 
ved booking 

+ 50.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 6.000 SEK
ved booking

+ 47.000 SEK 
ved levende føl.

PRIS: 1.500 DKK 
ved booking 
+ 4.000 EUR 

ved levende føl. 

PRIS: 2.000 DKK 
ved booking 

+ 42.000 SEK
 ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK 
ved booking 

+ 22.000 DKK
 ved levende føl.

PRIS: 2.000 DKK 
ved booking 

+ 30.000 SEK
 ved levende føl.

PRIS: 650 USD 
ved booking 
+ 6.500 USD 

ved levende føl.

SPECIALPRIS FOR 
DANMARK: 1.000 
DKK + 28.000 SEK 

ved levende føl.

PRIS: 1.500 USD 
ved booking 

+ 15.000 USD
ved levende føl.

PRIS: 1.000 DKK
ved booking

+20.000 SEK
ved levende føl. 

  

BEMÆRK 
INGEN BOOKING
0+ 50.000 SEK
ved levende føl.

PRIS: 4.000 DKK ved 
booking 

+ 65.000 SEK 
ved levende føl.

Niels Jørgen Jensen  |  Stutteri Shadow  |  Gønderupgårdvej 239  |  9760 Vrå
Mobil: 2087 0215   |  stutterishadow@hotmail.com

Opstaldning af hopper med føl ved siden 100 kr./dag. Opstaldning af goldhopper 80 kr./dag. Alle priser er ekskl. moms.
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VELKOMMEN TIL SÆSON 2021
I mere end 25 år har vi produceret travheste her på stutteriet, og det er først og fremmest gennem vores opdræt, at stutteriet er 
blevet kendt. For eksempel Dusty Shadow, Cool Shadow, Damien Shadow, Dominique A P, Dickson Shadow, Franz Jæger, Fly High 
Shadow og Frontrunner Shadow. 

Opdræt af kvalitetsheste er stadig en vigtig del af forretningen, og vi udvider og forbedrer løbende bestanden af følhopper. Har du 
en spændende følhoppe til salg, så tøv ikke med at kontakte os. Vi har også altid spændende åringer og føl til salg, og tager gerne 
imod din hest til opstaldning. 

Ønsker du flere informationer omkring en eller flere avlshingste, så assisterer vi gerne – også med rådgivning om det helt rette 
hingstevalg til din hoppe. 

Stutteriet er inde i en god udvikling med vækst år for år. I 2019-sæsonen satte vi ny rekord med 225 hopper. 2020 blev – Covid19 
eller ej – det bedste år nogensinde på Stutteri Shadow med 276 hopper. 

I 2021 kan vi byde på en stor nyhed. ”Hr. og Fru Shadow” har nu også fusioneret forretningsmæssigt, og således er hestepraksissen 
nu en integreret del af stutteriet. Samtidig skifter vi navn til ”Shadow – Stutteri & Hestepraksis”. Hjemmesiden og facebooksiden 
er indtil videre de samme som hidtil. 

Vi glæder os til at tage imod din(e) hoppe(r), uanset om det gælder naturlig bedækning, 
frostsæd eller transportsæd. Husk at vi kan skaffe sæd fra ALLE hingste! 

Herunder kan hele paletten af såvel opstaldede hingste som hingste på frost- eller transport-
sæd ses – og på de kommende sider i dette hingstekatalog kan du læse mere om hver enkelt 
hingst. Vi glæder os meget over at byde de danske kunder på Cantab Hall-sønnen Beer 
Summit, som vi tilbyder til introduktionspris 0 + 10.000 kr. + moms. 

Med ønske om en god sæson! 

Lene Larsen & Niels Jørgen Jensen / Shadow – Stutteri & Hestepraksis
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Beer Summit er fader til Europas hidtil hurtigste 2-åring (pr. 4. november) i 2020, Islay Mist Sisu, der vandt sit kvalifikati-
onsløb til det svenske Opdrætningsløb i 1.13.2a/1640m på Jägersro. Finalen blev også vundet, og Islay Mist Sisu står allerede 
som 2-års med en præmiesum på 1.544.800 SEK.

Beer Summit, der er født i 2009, er efter Cantab Hall, der pt. er meget aktuel i amerikansk travsport med sine 2-årige 
Breeders Crown-vindere, mens moderen til Beer Summit, Prime Mistress repræsenterer en meget stærk moderlinje. Me 
Maggie 1.12,2 – 743.350 dollars er mormor til Beer Summit, og fra hoppelinjen kommer i øvrigt topheste som Credit Winner, 
Whiskey Tax og Lifetime Pursuit, der alle er millionærer i dollars – men også heste som Hemi Seelster, The Chancellor, Looks-
likeachpndale m.fl. kommer fra denne linje.

Beer Summit der er fra samme årgang som Market Share og GooGoo GaaGaa, vandt bl.a. det canadiske storløb The Good-
times Stake med 171.000 dollars i førstepræmie. Han startede som 2-, 3- og 4-åring i Nordamerika 23 gange, vandt 5 sejre, 
tjente 425.739 dollars og løb som bedst 1.10,2. Efter salg til Sverige, fortsatte Beer Summit løbskarrieren, og forbedrede sin 
rekord til 1.09,7. Det blev i alt til 59 starter og 13 sejre og en indtjening på 4.036.764 SEK.

Beer Summits første årgang er fire år i år og toppes af Uncle Töll, der har vundet syv sejre i 15 starter, sat rekord 
1.11,8a/1640m og tjent 610.500 SEK. 2016-årgangen består af 10 heste. Én er død, og otte ud af ni har startet!

I 2016 forsøgte man et comeback på travbanerne med Beer Summit, så der er ingen 2017-årgang, men der er 26 afkom fra 
2018. Heraf har syv allerede startet og af disse har Islay Mist Sisu med tre sejre i fem starter og 1.13.2a/1640m udmærket 
sig helt ekstraordinært. Vandt som nævnt længere oppe i teksten Svensk Opdrætningsløb efter en knivskarp opløbsduel med 
Mellby Jinx. I år har Beer Summit fået tilført 23 hopper i Sverige. Beer Summit fik ved hingstekåringen i Sverige tildelt 83 
points, hvad der placerer den i kategorien ”høj avlsværdi”. 

INTRODUKTIONSPRIS I 2021: 0 + KR. 10.000+ MOMS
Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris). Dækker inseminering samt follikelkontrol.

Eneste Cantab Hall-søn opstaldet i Danmark til avl

BEER SUMMIT
1.09,7 - 4.036.764 SEK - 59 starter: 13-8-8

CANTAB HALL – PRIME MISTRESS (SUPER BOWL) 

NY I
DANMARK
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Broad Bahn er den yngste vinder af verdens største travløb, The Hambletonian Stake, der nogensinde er opstaldet på et 
dansk stutteri. Broad Bahn var som 3-åring årgangens bedste hest, og vandt bl.a. såvel forsøg som finale i The Hambletonian 
Stake efter føring fra start til mål. Det er der ikke mange, der gør på milebanen The Meadowlands.

Broad Bahn viste allerede som 2-åring sine fine evner, og vandt fire af ni starter, men det kunne være blevet endnu bedre, 
hvis ikke han havde pådraget sig en skade i et bagben. Broad Bahn kom sig og vendte tilbage i løbene som 3-åring, hvor han 
i alt startet 19 gange og vandt fem sejre. Ud over sejren i The Hambletonian forsøg og finale, kan sejren i det traditionsrige 
Zweig Memorial også nævnes. I Breeders Crown blev han nummer to til Chapter Seven. Efter sin fine 3-årsæson gik Broad 
Bahn i avlen på Winbak Farm i New York, hvor han virkede én sæson. Her fik han 24 afkom i 2013, af hvilke de 18 har startet 
med Dizzy Broad som den mest vindende med 1.740.884 SEK.

Faderen til Broad Bahn, Broadway Hall var ubesejret som 2-åring, og blev da også valgt som Årets 2-åring i USA. På grund af 
en skade kom den aldrig til start som 3-åring, men gik i avlen, hvor den har haft stor succes. Udover Broad Bahn er Broadway 
Hall bl.a. også fader til Action Broadway 1.10,0 – 1,1 mio. USD, Pilgrims Taj 1.09,7 – 762.014 EUR (Breeders Crown-vinder), 
Frau Blucher 1.09,2 – 988.264 USD m.fl. Broadway Halls afkom har i USA tjent mere end 37 millioner dollars.

Emoji har gjort fantastisk reklame for Broad Bahn i Danmark. 14 sejre i 24 starter, og i 2020 vandt Emoji såvel Grand Circle 
4-års Championat som Aalborg Store Pris, begge gange foran Derbyvinderen Extreme. Emoji virker til at være en hest, som 
kan vandre direkte op i Gulddivisionen. 

I Sverige er Broad Bahn kåret med 79 points – høj avlsværdi! 

PRIS: 0 + KR. 12.000+ MOMS
Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris). Dækker inseminering samt follikelkontrol.

Hambletonian-vinder og Årets 3-åring i USA 2011

BROAD BAHN
1.10,2 – 1.547.988 USD – 28 starter: 9-10-3

BROADWAY HALL – MADONARAIL (DONERAIL)
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Mest vindende Muscle Hill-søn i Danmark

DOMINION BEACH
1.10,1 – 1.797.800 SEK – 40 starter: 8-6-2

MUSCLE HILL – WINDYLANE HANOVER

Dominion Beach er helbror til Muscle Diamond 1.09,1 – 686.499 USD, der bl.a. har vundet International Stallion Stake og 
Bluegrass Stake, samt været nummer to i Breeders Crown. Dominion Beach blev som åring solgt for 90.000 EUR til den 
store svenske Stall Courant AB, der satte ham i træning hos Nancy Johansson.

I USA startede Dominion Beach i alt 25 gange som 2- og 3-åring, tjente 174.301 USD og satte vinderekord 1.10,7. Hans rekord 
på en andenplads, slået med en halv længde i et prøveløb på The Red Mile, er dog 1.09,7. Efter 3-årssæsonen blev Dominion 
Beach sendt til Sverige, hvor den har været i træning hos Stefan Melander.

Her startede Dominion Beach i 2017 fjorten gange, vandt to sejre, to andenpladser og en tredjeplads, og løb som hurtigst 
1.10,8 på en fjerdeplads. Det blev til 324.275 SEK i indkørte præmier. I 2018 startede Dominion Beach kun en enkelt gang, 
hvor han galopperede – og efter løbet viste det sig, at han havde pådraget sig så alvorlig en skade, at en videre løbskarriere 
ikke var mulig.

Faderen Muscle Hill har med få årgange etableret sig som en af verdens absolut førende avlshingste, mens moderen Windyla-
ne Hanover var en af sin årgangs absolut bedste hopper med sejr i bl.a. Hambletonian Oaks – og var en overgang indehaver af 
verdensrekorden for hopper. Windylane Hanover satte rekord 1.09,0 og tjente 1,2 mio. USD!

KANONSÆSON I 2020 MED 41 HOPPER!

PRIS: 0 + KR. 9.000+ MOMS
Insemineringsomkostninger for opstaldede hopper: 1.600 kr. + moms (sæsonpris). Dækker inseminering samt follikelkontrol.
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”Vores hingste, følhopper og ungheste bliver alle fodret med Classic Cup. 
Fodringen er simpel og økonomisk, da Classic Cup sammen med et godt 
grovfoder dækker alle hestenes behov, og vi sikrer dermed et vigtigt led 

i dét at opdrætte sunde og stærke løbsheste til fremtiden.”

Lene og Niels Jørgen
Shadow - Stutteri & Hestepraksis

KORREKT FODRING 
GIVER HOLDBARE HESTE
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Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2019 med 81 point

Anden sæson i avlen for Takethem foregår heldigvis også på Stutteri Shadow. Vi er glade for athave en af Danmarks bedste 
heste nogensinde på stutteriet – og Takethem har jo løbet hurtigere end nogen anden dansktrænet hest nogensinde har gjort 
med sine 1.09,2a/1609m i Elitloppet 2017. 

Takethem vandt Dansk Trav Kriterium for gæstekusk Knud Mønster foran Therumoursaidfire, Tumble Dust, Tano Bork og 
Tycoon Conway Hall – men blev kort derefter alvorligt skadet, og var væk fra løbene i 19 måneder. Kom dog stærkt tilbage og 
gik 1.11,6a/2140m allerede i anden start efter pausen. 

Vandt Sølvdivisionsfinale i 2016 i Elitloppsweekenden, og senere på sæsonen blev det også til sejr i N.J. Koster Memorial – og 
efter en placering i Copenhagen Cup 2017, så blev Takethem inviteret med i Elitloppet. Her var Takethem centimeter fra at gå 
videre til finalen, men satte rekord 1.09,2a/1609m – den hurtigste tidsnotering af en dansktrænet og danskfødt hest nogen-
sinde! Vandt løb på Vincennes senere på sæsonen, og var i 2018 igen deltager i Elitloppet. Denne gang kom Takethem videre til 
finalen, hvor From Above-sønnen løb 1.09,7a/1609m som placeret. Indstillede karrieren i foråret 2019 efter en ny skade. 

Takethem har en fantastisk moderstamme med diplomhoppen D’Cherie som mor. D’Cherie er også mor til millionæren Noir 
de Cherie samt halvmillionærerne Raleigh og Osbourne. Oldemor Cherie Rose har lagt bl.a. Hoppe Derbyvinderen Rebillion 
samt næstenmillionær, Grand Prix-vinder og Kriteriumsvinder Noblesse samt Adonis med 653.000 s.kr.

PRIS: 0 + KR. 6.000+ MOMS
Takethem bedækker naturligt. Follikelkontrol fast sæsonpris 1.000 kr. + moms.

Hurtigste dansktrænede hest i historien!

TAKETHEM
1.09,2 – 2.841.248 kr. – 56 starter: 19-18-3

FROM ABOVE (S) – D’CHERIE (NEW QUICK)
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En af dansk travsports bedste heste nogensinde

TYCOON 
CONWAY HALL

1.09,4 - 2.751.798 kr. - 59 starter: 23-13-4

CONWAY HALL – GOLDEN SUNDAY (SUPERGILL)

Som unghest vandt Tycoon Conway Hall bl.a. Grand Circle 3-års Championat og Jydsk 4-årings Grand Prix, og som ældre 
begik han sig i hårdeste internationale konkurrence.

2016 var det helt store år for Tycoon Conway Hall, hvor han bl.a. gav Propulsion kamp til stregen i Finlandia Ajo og bød 
Nuncio op til dans i Årjängs Stora Pris.

Det blev bl.a. til sejr i en indledende afdeling i Sweden Cup, og det år – 2016 – tjente Tycoon Conway Hall 982.498 kroner, 
og satte sin rekord 1.09.4.

En alvorlig skade har sat en stopper for karrieren, og Tycoon Conway Hall har nu startet en ny stor karriere som avlshingst.

Tycoon Conway Hall har i 2020 genoptaget karrieren. Det er blevet til en flot sæson med fem sejre i 11 starter og tre 
1.10-tider.

PRIS: 0 + KR. 6.000+ MOMS
Tycoon Conway Hall bedækker naturligt. Follikelkontrol fast sæsonpris 1.000 kr. + moms.
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Første Explosive Matter-søn i dansk avl

WICKER HANOVER
1.10,2 - 3.362.254 SEK - 23 starter: 6-6-4

EXPLOSIVE MATTER – WON AN DONE (CONWAY HALL)

Wicker Hanover er den første søn, der går i avlen efter den amerikanske tophingst Explosive Matter, der bl.a. er fader til 
Hambletonian-vinderen Pinkman 1.09,0 og vinder af 2,5 mio. USD – og i Sverige som fader til bl.a Policy of Truth, Love Mat-
ters, Explosive de Vie, Gematria m.fl. På modersiden er Wicker Hanover tæt beslægtet med S J’s Caviar.

Wicker Hanover er den hurtigste hingst efter Explosive Matter med vinderrekord 1.10,2. Wicker Hanover har startet som 
2- og 3-åring i USA i hårdeste konkurrence. Det er blevet til seks sejre, seks andenpladser og fire tredjepladser i 23 starter.
I 16 ud af 23 starter har Wicker Hanover således været i totalisatorrækken, og han kan bryste sig af at have besejret halvbro-
deren Pinkman – der senere vandt The Hambletonian – i et forsøg til Earl Beal Memorial på Pocono Downs. Her var Pinkman 
førende, men Wicker Hanover sluttede stærkt af og vandt med en halv længde i 1.11,0 på en blød bane.

Moderen Won An Done har samme moder som avlshingsten S J’s Caviar! Med Wicker Hanover tilbyder Stutteri Shadow en 
ung hingst med en slagkraftig afstamning.

Wicker Hanover har en meget stærk moderlinje, hvor bl.a. S J’s Caviar indgår, hvilket gør Wicker Hanover særdeles interes-
sant for opdrætterne.

Wicker Hanover har to 2-åringer i 2021, som begge tegner meget lovende.

PRIS: 0 + KR. 9.000+ MOMS
Wicker Hanover bedækker naturligt. Follikelkontrol fast sæsonpris 1.000 kr. + moms.
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18+ | Spil med omtanke | Udeluk dig via ROFUS
Regler og vilkår gælder | Udbydes af Danske Licens Spil A/S 

FRA MARTS
ER DER HELE
700 DANTOTO
FORHANDLERE
I DANMARK!

PRØV  MED OVER 3 MIO KR. I PULJEN HVER DAG
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1.09,1 – 3,0 mio. SEK – 32 starter: 5-7-3

MUSCLE HILL
CRESSIDA HANOVER (Mr Lavec)

SPECIALPRIS FOR DANMARK: 1.000 DKK ved 
booking + 28.000 SEK ved levende føl.

CANEPA HANOVER tilhører anden årgang efter Muscle Hill, der er vor tids førende 
amerikanske avlshingst.

CANEPA HANOVERs mor Cressida Hanover har også født Triple Crown-vinderen 
Glidemaster 2,0 mio. USD og rekord 1.09,1.

Det er derfor ikke overraskende, at den som åring kostede 300.000 dollars – eller 
omkring 2 mio. DKK – på auktion. I USA blev CANEPA HANOVER manageret efter 
at starte i de største årgangsløb, og han vandt New York Sire Stakes Final for 3-årige 
i 2015 og var anden i Harry M. Zweig Memorial til Pinkman. I alt startede Canepa 
Hanover 32 gange. Han vandt fem sejre, syv andenpladser og tre tredjepladser, tjente 
320.239 dollars og satte vinderrekord 1.09,1a/1609m.

Da CANEPA HANOVER vandt forsøget til Goodtimes Stakes med 11,5 længder ned til 
nummer to, løb han 1.09,4. Det var såvel banerekord som canadisk rekord på Moha-
wk-banen.

Efter Valley Victory for 25 år siden revolutionerede traveravlen, gør Muscle Hill det nu i 
vor tid. For blot at nævne nogle få af Muscle Hills afkom er der eksempelvis Propulsion, 
Hambletonian-vinderen Marion Marauder, Åke Svanstedts stjerne Resolve samt 
Hambletonian Oaks-vinderen Ariana G og Conrad Lugauers stjerne Campo Bahia.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

CANTAB HALL er en af mest fremgangsrige avlshingste gennem tiden, og 2020 var 
ingen undtagelse. CANTAB HALLs 2-åringer i USA har imponeret stort, og det blev til 
dobbeltsejr i Breeders Crown, da On A Streak 1.10,1 og 757.261 USD dominerede stort 
hos hingstene, mens Lady Chaos 1.10,3 og 579.613 USD vandt hoppernes finale. Hertil 
kommer yderligere en tophest Mazzarati 1.10,3 og 250.552 USD.

Andover Hall vandt selv Breeders Crown som 2-års samt American National som 
både 2-års og 3-års. Han var anden i World Trotting Derby til Tom Ridge og anden i The 
Hambletonian til Windsong’s Legacy.

CANTAB HALL er far til en lang række superstjerner. Vi nævner i flæng Father Patrick 
1.08,6 – 21,6 mio. SEK, Wild Honey 1.08,9 – 13,7 mio. SEK, Explosive Matter 1.09,2 – 
13,7 mio. SEK, Tamla Celeber 1.10,2 – 8,3 mio. SEK, Darling Mearas 1.08,2 – 7,3 mio. 
SEK, Pastor Stephen 1.10,1 – 7,3 mio. SEK, Delicious U S 1.08,6 – 6,6 mio. SEK og Beer 
Summit 1.09,7 – 4,0 mio. SEK. Sidstnævnte er i denne sæson opstaldet som avlshingst 
på Shadow – Stutteri & Hestepraksis.

I Danmark kender vi bedst CANTAB HALL som far til 2-årsfænomenet Dontpaythefer-
ryman samt sejrsmaskinen Leading Tile.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

CANEPA HANOVER

CANTAB HALL

1.09,4 – 870.520 USD – 22 starter: 11-5-2

GARLAND LOBELL  
AMOUR ANGUS (Magna Force)

PRIS: 650 USD ved booking 
+ 6.500 USD ved levende føl

1.08,9 – 10,7 mio. SEK – 23 starter: 14-5-2

SELF POSSESSED
CANLAND HALL (Garland Lobell)

PRIS: 1.500 USD ved booking 
+ 15.000 USD ved levende føl.

ANDOVER HALL betragtes inden for travsporten som en levende legende.
Som 2-åring blev ANDOVER HALL kåret som Årets 2-åring efter at have vundet 
otte ud af ni starter. Som 3-åring vandt han bl.a. World Trotting Derby, mens han blev 
nummer to i Kentucky Futurity og American National.

ANDOVER HALL satte rekord 1.09,4 og tjente 870.520 USD – han vandt 11 sejre i 22 
starter.

I avlen slog ANDOVER HALL fantastisk igennem med sin første årgang, der om-
fattede topheste som Donato Hanover, Pampered Princess, Adrian Chip, Igor Font, 
Standpoint, Up Front Larry m.fl.

I 2017 vandtes The Hambletonian Stake af ANDOVER HALL-sønnen Perfect Spirit 
1.09,2 – 9,8 mio. SEK. Elitloppsvinderen 2016, Nuncio 1.08,7 – 28,7 mio. SEK, har også 
ANDOVER HALL som fader, og det samme har Elitloppsvinderen 2015, Magic Tonight 
1.09,3 – 9,9 mio. SEK. 

I Danmark kendes ANDOVER HALLl bl.a. som far til vinderen af Jydsk 4-årings 
Hoppe Grand Prix og toer i Dansk Hoppe Derby, Dusty Shadow, samt Derbytreeren 
fra 2016, Albatros. Desuden en af Danmarks bedste hopper Frances Yoda samt 
Derby-femmeren Tokio Hotel Hall.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

ANDOVER HALL
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1.08,5 – 2.998.777 USD – 22 starter: 19-1-2

ANDOVER HALL 
D TRAIN (Donerail)

PRIS: 0 + 50.000 SEK ved levende føl. 
BEMÆRK INGEN BOOKING!

DONATO HANOVER vandt ALT i sin karriere. Peter Haugton Memorial, Breeders’ 
Crown, World Trotting Derby, Hambletonian Stakes, Kentucky Futurity m.m. Andover 
Hall-hingsten satte verdensrekord med tiden 1.08,5 og sejrede 19 gange i 22 starter.
Første årgang – 2009 – gav kanoner som Solvato, Weingartner, Nato Dream, Check 
Me Out, From Above U S, Possess The Will og Pojke Kronos. Senere kom flere topheste 
som Uncle Lasse, D’One, Double Exposure, Sliding Home, Tast Of Bourbon, Broadway 
Donna, The Bank – og ikke mindst Shake It Cerry.

Shake It Cerry vandt bl.a. Merrie Annabelle, Breeders’ Crown og Matron Stakes som 
2-års – og utallige storløbssejre og placeringer senere står præmiekontoen på 2,8 mio. 
USD og rekord 1.09,2.

Som det ses af listen herover, så er DONATO HANOVER far til adskillige avlshingste, 
storløbsvindere og adskillige gode følhopper. D’One kostede f.eks. mere end 3 mio. kr., 
da hun blev solgt som følhoppe efter endt løbskarriere. Donato Hanover fungerer både 
som far, morfar og farfar.

DONATO HANOVERs far Andover Hall er også i dette Hingstekatalog, og hans me-
ritliste kan findes dér. Moderen D Train er også mor til Here Comes Herbie, som tjente 
godt 2,5 mio. kr. og fik rekord 1.09,6.   

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

En af de heste, der har vakt størst opsigt i travverdenen i de senere år, er den ameri-
kanske hingst, GOOGOO GAAGAA, som har en ganske speciel afstamning. GOOGOO 
GAAGAA har en pacerhingst som far og en travhoppe som mor.

GOOGOO GAAGAA satte som 2-åring verdensrekord på 800-meterbane med tiden 
1.12,1. Han vandt alle sine seks starter som 2-års. Som 3-åring blev buen spændt 
hårdere. Han var ikke anmeldt til klassiske løb som The Hambletonian Stakes, men der 
var andre storløb, som GOOGOO GAAGAA kunne deltage i.

Det blev bl.a. til sejr i Earl Beal Jr. Memorial Trot på Pocono Downs i absolut verdens-
rekord 1.08,9. Han vandt også The Colonial Trot, hvor Hambletonian-vinderen Market 
Share var nærmest. GOOGOO GAAGAA tjente i sin korte løbskarriere 665.339 
dollars. 

Første og eneste afkom, der har startet i Danmark, er Franz Jæger, Franz Jæger løb 
1.16,5a/1640m i sin debut som vinder og har ved redaktionens deadline vundet tre løb!
I Sverige bemærker man Power, som vandt både Breeders’ Crown for 3-årige samt 
Svensk Kriterium samt UET Grand Prix og står med 8,9 mio. SEK via 13 sejre i 29 
starter, samt Bythebook, som har vundet 10 gange i 24 starter – heriblandt Svensk 
Opdrætningsløb 2018 – med rekord 1.11,8a/2140m og indtjening på 3,3 mio. SEK.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

DONATO HANOVER

GOOGOO GAAGAA

1.08,9 – 1,4 mio. USD – 24 starter: 11-5-3

S J’S PHOTO
CLASSIC WINNER (American Winner)

PRIS:  1.000 DKK ved booking 
+ 20.000 SEK ved levende føl.

1.08,9 – 665.212 USD – 12 starter: 11-0-0

CAM’S ROCKET
KORA’S TROTTER (Veeba Rova)

PRIS: 4.000 DKK ved booking 
+ 65.000 SEK ved levende føl.

CLASSIC PHOTO var selv en meget fin væddeløber, der var blandt de allerbedste 
sin årgang. Han vandt Stanley Dancer Memorial, Canadian Trotting Classic, American 
National m.m, samt var nummer to i såvel The Hambletonian (Vivid Photo vandt) som 
Kentucky Futurity.

CLASSIC PHOTO er far til et væld af topheste, bl.a. Elitloppsvinderen 2018, Rin-
gostarr Treb 1.08,2 – 1,4 mio. EUR, og Mosaique Face 1.09,0 – 13,7 mio. SEK, som bl.a. 
har vundet Svensk Trav Derby, Sweden Cup, UET Trotting Masters-finalen og i 2015 
var målfotoslået til andenplads i Elitloppet. 

Herudover kan i flæng nævnes Take My Picture 1.10,0 – 1,2 mio. USD, Classic Martine 
1.09,1 – 1,2 mio. USD, Zooming 1.09,0 – 1,0 mio. USD, og på de hjemlige breddegrader 
kan nævnes sejrsmaskinen VM Viking Cup med 31 sejre i 68 starter samt årgangs-
hesten Dickson Shadow, som var tredje i Jydsk 4-årings Grand Prix, placeret i Dansk 
Trav Derby samt anden i Grand Circle 4-års Championat.

I 2014 blev CLASSIC PHOTO i Sverige kåret af avlskommissionen med resultat ”Högt 
avelsvärde” og året efter blev Cassic Photo afkomsvurderet med karakteren ”AB – 
God forärvning”. 

I Danmark kendes CLASSIC PHOTO bedst som far til sejrsmaskinen VM Viking Cup, 
som vandt 31 sejre i karrieren, satte rekord 1.12,3 og tjente 570.872 kr.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

CLASSIC PHOTO
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1.09,5 – 775.463 USD – 41 starter: 10-7-5

LOVE YOU 
MONI MAKER (Speedy Crown)

PRIS: 6.000 SEK ved booking 
+ 47.000 SEK ved levende føl.

INTERNATIONAL MONI tager det bedste med sig fra to verdener som søn af den 
mangedobbelte avlschampion Love You og med en af verdens allerbedste hopper 
gennem alle tider, Moni Maker, som mor. 

INTERNATIONAL MONI var tidligt et stort talent, og debuterede med en anden-
plads i Valley Victory i juli måned som 2-års. Sidenhen var han en fast bestanddel af 
årgangstoppen. International Moni vandt Goodtimes, Cal Erskine, Simcoe Stakes og 
det indledende heat til såvel Hambletonian som Kentucky Futurity.

INTERNATIONAL MONIs første årgang er fra 2020, og afkommene ser højtstillede 
og fuldblodsagtige ud – spændende bliver det at følge priserne på diverse auktioner i 
2021.

Faderen Love You tjente selv 10,5 mio. DKK og har leveret en lang række topheste, 
heriblandt Elitloppsvinderen Nahar. Herhjemme kendes Love You i særdeleshed som 
far til Derbyvinderen Axel. Moderen Moni Maker vandt 5,6 mio. USD (!) og vandt alt, 
hvad der er værd at vinde; Prix d’Amerique, Elitloppet, Hambletonian Oaks etc.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

ORLANDO VICI sejrede i to af de vigtigste franske unghesteløb, Criterium des 3 ans 
og Criterium des 4 ans. Desuden vandt han som 4-åring Prix de Tonnac-Villeneuve, 
Prix Ephrem Houel og Prix de Milan. 

ORLANDO VICI  lykkedes med at avle en svensk Kriterievinder direkte. Orlando Vivi 
fik nemlig en Kriteriums- og Derbyvinder i sit første kuld i 2008 via Pato, som sluttede 
karrieren med 4,2 mio. SEK på præmiekontoen.

Bedste hest i første kuld er dog den franske stjerne Un Mec d’Héripré med rekord 
1.09,5 og over 2 mio. EUR på præmiekontoen. Un Mec d’Héripré har bl.a. vundet Cri-
terium Continental, Europæisk 5-års Mesterskab, Prix René Ballière, Åby Stora Pris, 
St. Michel og mange andre storløb.

ORLANDO VICI  er også far til den nye norske stjerne Looking Superb, som i 2019 
var anden i Prix d’Amerique bag Belina Josselyn, men foran 2018-vinderen Ready 
Express. Looking Superb har rekord 1.10,2 og står med 6,8 mio. NOK på præmi-
kontoen.

Alfas Da Vinci 5,5 mio. SEK, Pato 4,2 mio. SEK, Monark Newman 4,1 mio. SEK, Narold 
Vox 3,8 mio. SEK, Racing Mange 2,3 mio. SEK og den norske Derbyvinder Glen Ord 
Superb 3,4 mio. NOK er øvrige eksempler på rigtig gode ORLANDO VICI -afkom. I 
Danmark kender vi nok bedst Bo Westergaard-trænede Prapai R, som vinder løb på 
samlebånd.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

ORLANDO VICI

1.08,7 – 10.418.939 SEK – 29 starter: 11-9-3

MUSCLE HILL 
NAGA MORISH (Enjoy Lavec)

PRIS: 4.000 DKK ved booking 
+ 50.000 SEK ved levende føl.

1.12,7 – 835.990 EUR – 32 starter: 12-5-3

QUADROPHÉNIO
IRLANDE DU NORD (Tagliabue)

PRIS: 1.500 DKK ved booking 
+ 4.000 EUR ved levende føl. 

GREEN MANALISHI blev solgt på Lutfi Kolgjinis Mixed Sales auktion i 2017 for 3 mio. 
SEK, og har derfor haft alles øjne rettet på sig lige siden. Efter salget blev GREEN 
MANALISHI fløjet til USA, hvor han som 2-års var anden i såvel Peter Haughtons 
Memorial (Don’t Let’em) og Breeders Crown (Gimpanzee).

Som 3-års vandt GREEN MANALISHISimcoe Stakes Open, var anden i Harry M. 
Zweig Memorial (Greenshoe) og femte i Hambletonian til Forbidden Trade, Greenshoe 
og Gimpanzee. Op til 4-årssæsonen kom GREEN MANALISHI hjem til Sverige 
igen, hvor den bl.a. var anden i 1.10,9 i en indledende afdeling til Sprintermesteren i 
Halmstad, og tredje til Don Fanucci Zet og Aetos Kronos i Prix Readly Express.
2021 er GREEN MANALISHIs første år i avlen for Muscle Hill-sønnen, der har Dame 
Lavec som mormor. Dame Lavec er også mor til avlshingstene Raja Mirchi 1.08,9 
– 8,7 mio. SEK og Lavec Kronos 1.09,9 – 5,8 mio. SEK, så Green Manalishi har en guld-
randet afstamning. 

Faderen Muscle Hill behøver næppe den store præsentation som far til kanoner som 
Southwind Frank, Marion Marauder, Manchego, Resolve, Ariana G, Bar Hopping, What 
The Hill, Mellby Free, Villiam, Trixton etc. 

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

GREEN MANALISHI

INTERNATIONAL MONI
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1.09,1 – 12.343.216 SEK – 86 starter: 24-15-10

CONWAY HALL
MEADOWBRANCH MAGIC (Valley Victory)

PRIS: 2.000 DKK ved booking 
+ 30.000 DKK ved levende føl.

WISHING STONE er en Conway Hall-søn, som har haft kæmpe succes i Danmark. 
Både da den vandt Copenhagen Cup med Jeppe Juel i sulkyen i 2012, men også som 
avlshingst. Især blandt hingstene i D-årgangen, hvor WISHING STONE er far til rigtig 
gode heste som bl.a. Derbyvinderen Dumbo, Derbytoeren Donatello Garbo samt Krite-
riums- og Grand Circle-vinderen Diamondwind.

E-årgangen tegnes primært af hoppen Evita, som vandt Dansk Avlsløb for Hopper, 
Billunds Hoppesprint samt Aalborg Hoppechampionat, mens F-årgangen er startet 
stærkt med heste som Fossa, vinder af Dansk Opdrætningsløb og Jydsk 3-årings 
Grand Prix og Flora, som vandt Jydsk 2-årings Grand Prix samt Faststone, som vandt 
Auktionsløb i Aalborg. Herudover er WISHING STONE også far til Golden C N, som i 
2020 vandt både Jydsk 2-årings Grand Prix samt Dansk Opdrætningsløb!

WISHING STONE er det mest vindende afkom efter Conway Hall, som har vist sig 
særdeles stærk som avlshingst gennem sønnerne Windsong’s Legacy, Broadway Hall, 
Algiers Hall, Great Challenger og Tycoon Conway Hall.

WISHING STONEs mor Meadowbranch Magic har haft en fantastisk karriere som 
følhoppe. Ud over Wishing Stone er Meadowbranch Magic også mor til avlshingstene 
Make It Happen og MagicCarpetRide.   

Bookes hos Knud Erik Ravn 4018 7858 og e-mail ker@riverscowboy.dk. 
Stutteri Shadow påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

WISHING STONE

1.11,1 – 409.365 USD – 24 starter: 9-4-1

ANDOVER HALL
MARITA’S VICTORY (Valley Victory)

PRIS: 1.000 DKK ved booking 
+ 22.000 SEK ved levende føl.

1.11,0 - 9.397.546 SEK - 30 starter: 14-7-1

GOOGOO GAAGAA
LA VICI (Orlando Vici)

PRIS: 2.000 DKK ved booking 
+ 42.000 SEK ved levende føl.

QUITE EASY U S tilhører første årgang efter Andover Hall, der jo kom forrygende start 
med en årgang, der også indeholdt Donato Hanover, Ogham, Adrian Chip, Harpers 
Joker og Pampered Princess. 

QUITE EASY U S var en tidligt udviklet hest, der som 2-åring vandt bl.a. International 
Stallion Stakes, Tompkin-Geers Stakes, Champlain Stakes m.m., og som 3-års vandt 
From Above U S Goodtimes Stakes. 

Hans moder, Marita’s Victory, var selv en tophoppe, der satte rekord 1.10,9 og vandt 
666.731 USD. Ud over QUITE EASY U S har Marita’s Victory lavet From Above U S 
med rekord 1.09,9 og 1,4 mio. DKK på præmiekontoen. From Above U S fungerer nu 
som avlshingst i Danmark med base på Hovhedegård. Marita’s Victorys mor Miss 
Marita er også mor til stjernehoppen Passionate Glide 1.09,8 – 2,1 mio. USD, avlshing-
sten Mr Vic, som bl.a. er far til Sand Vic 1.09,2 – 2,1 mio. USD og Timone Ek 1.09,9 – 
1,4 mio. EUR. 

QUITE EASY U S har altså en fremragende moderlinje, og Andover Hall-sønnen 
leverede da også allerede fra første årgang. Således kom der både Moving On, Venice, 
M T Harmony samt ikke mindst den danske stjerne Slide So Easy. I årene efter kom 
Deimos Racing og Poet Broline, og i Norge løber bl.a. Gretzky B R og Elitloppsvinderen 
Cokstile.

I Danmark kender vi selvfølgelig bedst QUITE EASY U S som far til Danmarks bedste 
hest pt., Slide So Easy med 4,9 mio. på præmiekontoen og 46 sejre i 111 starter.

Stutteriet påtager sig intet ansvar for evt. sygdom eller ulykkestilfælde.

QUITE EASY U S

POWER
POWER er en af de bedste afkom efter den yderst populære avlshingst Googoo 
Gaagaa, som er halv pacer i afstamningen. POWER har tjent næsten 10 mio. SEK, og 
har vundet storløbene Svensk Trav Kriterium, Breeders Crown for 3-årige, Konung 
Gustaf V:s Pokal 2020, Svensk Trav Derby 2020 og Breeders Crown for 4-årige.

POWERS far Googoo Gaagaa er som nævnt halv pacer, idet faderen Cam’s Rocket 
er pacer og moderen Kora’s Trotter er traver. Googoo Gaagaa vandt selv 665.339 
USD, satte rekord 1.08,9 og vandt 15 løb i 23 karrierestarter. Af storløb vandt Googoo 
Gaagaa bl.a. Earl Beal Jr Memorial Trot og Colonial Trot.

Googoo Gaagaa har været særdeles populær i avlen i Danmark, og det største talent 
indtil videre er Bo Westergaard-trænede Franz Jæger. 

I 2020 fik Googoo Gaagaa 42 danskregistrerede hopper. Den store succes har gjort, 
at prisen er sat op fra 3.000 DKK + 44.000 SEK til 4.000 DKK + 65.000 SEK.

Men nu har de danske opdrættere altså muligheden for at få Googoo Gaagaa’s mest 
vindende søn POWER til introduktionspris 3.000 DKK + 42.000 SEK. POWER delta-
ger kort efter deadline på dette hingstekatalog i Prix d’Amerique.

Begrænset 
til 30 hopper 

i Danmark
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