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WHAT THE HILL
e. Muscle Hill – K T Cha Cha e. Angus Hall
Född 2014 • (3)*1.09,5a • 1.263.864 dollar

KARRIÄREN

What The Hill spurtvann Peter Haughton Memorial som tvååring och har varit i kulltoppen
sedan dess.
Treåringssäsongen var lysande med vinster i Canadian Trotting Classic ($684.000),
Breeders Crown ($527.500) och Reynolds
Memorial ($49.580), men det är två andra förstaplatser som verkligen sticker ut.
I Hambletonian ($1.000.000) avslutade What
The Hill starkt till förstaplatsen, men diskvalificerades för trängning.
Ingen revansch, men möjligen plåster på såret
kom i TVG Trot ($350.000) där What The Hill
åter visade sin oerhörda spurtförmåga genom att slå äldre hästar som Crazy Wow och
Pinkman – vilket också blev karriärens sista
start. Trots ”missen” i Hambletonian var de amerikanBokning:
ska journalisterna överens;
kr
What The Hill röstades fram
Levande föl:
till Årets treårige travhingst
$
vid Dan Patch Award 2017.

“He’s very talented, very good-gaited.
He’s really a complete package, just
does everything very well”
Ron Burke efter segern i Canadian
Trotting Classic ($684.000)

TALANGEN

Vann Peter Haughton Memorial
($294.450) som tvååring.

HÅRDHETEN

Besegrade äldre eliten i TVG Trot
($350.000) som treåring.

POTENTIALEN

Årets treårige hingst vid Dan Patch
Award 2017. Går till avel som 4-åring.

VÄRLDSREKORDBLODET

Pappa Muscle Hill. Mormor har
lämnat världsrekordhästen Majestic
Son. Mormors mor har lämnat världsrekordhästen Misterizi.
En stamtavla utan svaga länkar.

HÄRSTAMNINGEN – MUSCLE HILL PÅ STARKT MÖDERNE
Muscle Hill är världens hetaste avelshingst
med topphästar på båda sidor av Atlanten. Propulsion, Trixton, Villiam, Mission Brief, Ariana G, Marion Marauder, Manchego, Resolve,
Southwind Frank, Pasithea Face – listan kan
göras nästan hur lång som helst.
Mamma K T Cha Cha, *1.11,6a – $128.009, 52
st: 9-10-6, var själv en bra tävlingshäst.
Mormor Celtic Contessa har lämnat K T Cha
Cha’s helbror Majestic Son. Världsrekordhäst,
Årets häst i Kanada 2006, bland annat genom
vinster i Breeders Crown och Canadian Trotting

www.worldtrot.se

Robert Lindström
070-515 65 70

Classic. Han gick till avel med 1,7 miljoner dollar
intjänat.
Mormors mor Ramerizi var själv ett supersto som utsågs till Årets äldre sto i Kanada
1982! Ramerizi tog 29 segrar i karriären men
också en andraplats i Maple Leaf Trot bakom
No Sex Please. Ramerizi tjänade $433.344 och
hon har lämnat Misterizi (e. Mr Lavec) som var
världsrekordhållare, travade 1.09,0 och tjänade
$574.332.
Topphästar i varje länk av kedjan ger alla möjligheter att bygga en framtida avelschampion.

E-mail:
robert@yeager-beck.se

