
E L Titan var fullbokad 2018 – begränsad tillgänglighet 2019!

• Högt skattat avelsvärde     • 30 doser med bra spermakvalitet

Bokning: 
5.000 kr 

Levande föl: 
$6.000

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. E L Titan är tillgänglig med fryst sperma på av oss godkända stationer.

E L TITAN
e. Muscle Hill – Courtney Hall e. Garland Lobell

*1.09,2a • $726.344 • 20 st: 7-8-1.  Mankhöjd: 160 cm + 4 cm (längd)

Om man korsar det bästa med det bästa så är chansen stor att 
det blir en topphingst. E L TITAN är en produkt av detta.

Pappa Muscle Hill var en extra ordinär tävlingshäst i USA. Han 
vann rubbet som 2- och 3-åring och förlorade bara en gång 
på 21 starter under en makalös karriär. Som avelshingst har 
Muscle Hill har han på bara några år levererat världens snab-
baste tvååriga sto Mission Brief, 1.08,7, Hambletonian-vinnaren 
Trixton, supertalangen Southwind Frank som vann 11 av 12 
som 2-åring och som travade 1.09,6 som snabbast. 2018 var 
Tactical Landing och Propulsion namnen på allas läppar. Listan 
kn göras ur lång som helst.

Mamman Courtney Hall kommer från av en bästa familjer som 
finns. Mormor Canne Angus är nämligen syster till superstoet 
Amour Angus som levererat supertrion Andover, Angus och 

Conway Hall. Tre avelshingstar i världsklass. Samt helsyster till 
Emile Cas El, mor till Trixton. Courtney Hall är också helsyster till 
Canland Hall, mor till topphingsten Cantab Hall.

E L TITAN tävlade hela tiden mot de bästa i Nordamerika. I 16 av 
20 starter slutade han topp tre. Rekordet 1.09,2 travade han vid 
seger mot Elitloppshästen Resolve (Åke Svanstedt).
Här finns alltså det bästa av det bästa.

E L TITANS första kull är född 2016 och var alltså två år un-
der fjolåret. Bland dessa hittar vi Valley Victory Trot-vinnaren 
Southwind Avenger (u. Auvergne) 1.11,6/398.154 dollar,         
H.P.Titania Runner (u. Canaco Runner) 248.650 dollar och 
Okeanos (u. Enjoy N My Lady) 104.430 dollar. Svenskfödde (elva 
i kullen 2016) tvååringen Snooker (u. Phoenix Hornline) har 
gått 1.14,5 och tjänat 99.734 kronor.

En av de mest intressanta avelshingstarna i Sverige

E L TITAN


