
• 26 avkommor födda 2018           • Tillgänglig med färsk sperma

• Högt skattat avelsvärde, 83 poäng             • Utmärkt dräktighet

Bokning: 
2.000 kr 

Levande föl: 
20.000 kr

Avkommorna är 
startberättigade i 
Breeders’ Crown.

E-mail: robert@yeager-beck.se   •   Robert Lindström, 070-515 65 70   •   www.worldtrot.se

Moms, stations- och vet.avgifter tillkommer. Beer Summit är tillgänglig med fryst sperma på av oss godkända stationer.

BEER SUMMIT
e. Cantab Hall – Prime Mistress e. Super Bowl

(3)*1.09,9a – 4.036.764 kr.  Mankhöjd: 159 cm + 5 cm (längd)

BEER SUMMIT är bland annat vinnare av Goodtimes Stakes (Gr1), 
Pennsylvania Sire Stakes, Berth Johanssons Memorial och Ego Boys 
Minne. Ta gärna ett titt på stamtavlan för BEER SUMMIT. I den finns det 
mesta och det bästa man kan önska sig.
Fadern CANTAB HALL tillhör den absoluta världstoppen. Han har sju 
avkommor som tjänat över en miljon dollar med FATHER PATRICK, 
EXPLOSIVE MATTER och UNCLE PETER som de mest framgångsrika. 
Samtliga är nu avelshingstar. Han har dessutom sju avkommor som 
travat under 1.09!

I modern PRIME MISTRESS stam finns mängder av topphästar.  
Mormorsmor GRASSBED är mormor till CREDIT WINNER.
Mormor ME MAGGIE är dubbel Breeders Crown-vinnare i Nordamerika 
och tjänade över 700.000 dollar.
Modern PRIME MISTRESS är mormor till dollarmiljonärskan LIFETIME 
PURSUIT och har förutom Beer Summit även lämnat THE CHANCELLOR, 
1.09,8/691.366 USD, samt PRIME INTEREST, 1.11,6/659.141 USD.

Topphingst med stamtavla som har allt man kan önska sig
Beer Summit betäckte i slutet av sin tävlingskarriär 
ägarnas egna ston. Elva betäckta ston resulterade i tio 
föl. 2018 föddes Beer Summits första ”riktiga” kull på 26 
avkommor. 

Du kan även boka direkt till Lie Semin/Monica Lierud, 
070-640 45 80. monica@lierud.se • www.liesemin.se

Omdömet från de 
som sett avkommorna 
efter Beer Summit är 
att de är långbenta 
med fin exteriör och 
har ett piggt och vaket 
uppträdande.

Fotot är på ett hingstföl 
efter Beer Summit – 
B.W.L.Lovechip


