www.worldtrot.se – Robert Lindström presenterar

GOOGOO GAAGAA
e. Cams Rocket – Kora’s Trotter e. Veeba Rova
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Första kullen är född 2015!

– En av sju inledde med sex
raka segrar från debuten!
Googoo Gaagaa har varit uppstallad hos sin ägare i Maryland
och det finns bara sju avkommor i nordamerika i första kullen
född 2015. Men trots den lilla kullen verkar han ha ett stjärnämne
i Gaagaa Gone!
Ytterligare två har startat. Stoet Good Googa Mooga debuterade i
juni på 1.14,4a och Boo Boo Baa Baa har travat 1.14,9a.

Gaagaa Gone, sto, *1.13,0a – $39.525, 9 st: 8-0-0.
Gaagaa Gone inledde med sex raka segrar innan en galopp fällde henne i den sjunde starten. Men redan i
starten efter vann hon igen, på nya rekordet 1.13,4a/1609 meter. Det förbättrade hon ytterligare vid seger i
starten efter på 1.13,0a. Hon har vunnit både försök och final i Maryland Standardbred ($42.400).

E L TITAN

F u ll b o k a d
2018

e. Muscle Hill – Courtney Hall e. Garland Lobell
Som 2-åring vinnare av International Stallion Stakes,
där han bl.a. besegrade Trixton! Som 3-åring vinnare
av Erskine Stakes, där han bl.a besegrade Father
Patrick! Trots ett lopp utvändigt om ledaren blev han
tvåa i Breeders Crown, slagen med ett huvud av FATHER
PATRICK, men slog Nuncio!

e. Cantab Hall – Prime Mistress e. Super Bowl

Vinnare av:
• Goodtimes Stakes (Grp1)
• Pennsylvania Sire Stakes
• Berth Johanssons Memorial
• Ego Boys Minne.

Stam:
Han har i Cantab Hall samma
far som Father Patrick och
kommer ur ett starkt möderne
– samma som Credit Winner!

Levande föl:
$5.600

Power packed!

E L Titan travade 1.09,5! Som 4-åring vinnare i The
Sebastian Invitational på 1.09,2 före bl.a. Resolve
och JL Cruze.Efter en av världens mest eftertraktade
avelshingstar Muscle Hill. Undan den på 1-åringsauktion
för $500.000 inköpta Courtney Hall, som är helsyster
med Canland Hall, vilken är mor till Cantab Hall.

BEER SUMMIT

Bokning:
2.000 kr

Bokning:
5.000 kr
Levande föl:
$6.000

Lager blooded!
Avelsvärderingen:
Högt skattat avelsvärde, 83 p.
Uppstallad i Finland 2018:
Tillgänglig med färsk sperma.

Bokning:
2.000 kr
Levande föl:
20.000 kr

Moms, stations- och vet.avgifter tillkommer på samtliga priser. Hingstarna är tillgängliga med fryst sperma på av oss godkända stationer.

www.worldtrot.se

Robert Lindström
070-515 65 70

E-mail:
robert@yeager-beck.se

