
UTVECKLATS TILL 
VÄRLDSSTJÄRNOR!
På de få avkommor Chocolatier tidigare 
lämnat som listhingst finns unghäst-
stjärnor som Kriterievinnaren CHELSEA 
BOKO, 1.10,2a – 6.055.269 kr, vilken har 
tagit klivet in i den absoluta eliten med 
två större segrar på Vincennes och seger 
i Jämtlands Stora Pris. Kungapokalsvin-
naren EL MAGO PELLINI, *1.11,0am – 
6.296.401 kr, tillhör numera eliten och 
segrade i fjol i Norrbottens Stora Pris. 
Chocolatier lämnar även framgångsrika 
ston som YOUR HIGHNESS, *1.09,7a 
–8.299.522 kr, som satte två svenska 
rekord under året, i Olympiatravet på 
1.10,9a/2140 meter och i Halmstad på 
1.09,7a/1609 meter och ståtade ett tag 

med sju raka segrar. Stochampionats-
vinnaren DRILLBIT ÅS, *1.10,1a – 
2.521.000 kr och Uppfödningsvinnaren 
DENIM BOKO, 1.10,7a – 1.562.055 kr, 
är ytterligare två framgångsrika ston. 

SVENSKA KULLEN!
Chocolatier har varit avelshingst i Sve-
rige sedan 2012 och i kullen född 2013 
finns det endast 13 svenskfödda avkom-
mor. Framgångsrikast är CHOCOLATE 
GOLD, 1.13,0a – 1.154.600 kr, som i 
fjol segrade i Breeders' Crown och slu-
tade trea i Svensk Uppfödningslöpning. 
Han har i år segrat i uttagningslopp 
till Breeders Course. GLOBAL TOUCH-
DOWN, (2)1.14,0a – 473.550 kr, var som 
2-åring tvåa i Breeders' Crown och trea 
i Svampen.

I den andra svenskfödda kullen har han 
HOT CHOCOLATE, sto 2 år, 1.14,1a – 
162.100 kr, 7 st: 1-4-0, som sånär höll 
undan för Coin Perdu, som tvåa i sitt 
försök till Svensk Uppfödningslöpning.

ÅRETS HINGST I USA!
Chocolatier tog som 2-åring åtta segrar 
på tio starter, satte världsrekord, sprang 
in $508.000 och valdes till ”Årets 2-årige 
hingst”. Som 3-åring tog han sex seg-
rar, sprang in $816.000 och vann World 
Trotting Derby i raka heats och blev tvåa 
i Hambletonian efter 1.05,4 sista 400!

HÖGT AVELSINDEX!
Chocolatier har ett högt avelsindex, 124, 
och fick 89 poäng vid avelsvärderingen, 
ett mycket högt förväntat avelsvärde.

Avelsindex 124 (0,97)
Mycket högt förväntat avelsvärde, 89 p.
Manke: 166  Kors: 164  Längd: 172

www.menhammar.com

CHOCOLATIER
e. Credit Winner – Maple Frosting e. Valley Victory.            1.09,2a • 9.003.606 kr • 23 st: 14-3-0 • Född 2003

Bokningar: 08-772 07 91, 08-772 05 16.
Stuterichef Johan Hellander, 08-772 05 24. 
menhammar@menhammar.com

Bokning: 3.000 kr.
Levande fölavgift: 60.000 kr.
Veterinäravgift och moms tillkommer.


