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e. Cantab Hall – Prime Mistress e. Super Bowl
(3)*1.09,9a – 4.036.764 kr. Mankhöjd: 159 cm + 5 cm (längd)
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Ge honom chansen!
Beer Summit har åtta levande avkommor
i sin debutkull född 2016. sju har startat
sex har segrat, detta trots stomaterialet
inte höll högsta klass.
Bland dessa finns Pretty Boy Floyd
1.14,1a/261.500 kr, Gigolo Sisu 1.14,3a/
177.200 kr och Uncle Töll 1.15,3a/141.000
kr. Det är en remarkabel inledning på
avelskarriären och hans fantastiska
snitt per född avkomma gjorde honom
till bästa debuthingst – både gällande
intjänat per start (89.644 kronor) och
startprocent (77,8)!
Beer Summit var en topphäst på
tävlingsbanan med storsegrar på båda
Bokning:
2.000 kr
Levande föl:
20.000 kr

sidor av Atlanten med rekordet 1.09,7
och 4.036.764 kronor intjänat. Detta
genom vinster i Goodtimes Stake,
Pennsylvania Stake, Berth Johansson
Memorial och Ego Boys Minne.
Han har samma far i Cantab Hall som
avelssuccén Father Patrick. Mödernet
är av yppersta toppklass. Mamma
Prime Mistress har har förutom Beer
Summit även lämnat The Chancellor,
1.09,8/691.366 USD, samt Prime Interest,
1.11,6/659.141 USD och är mormor
till Lifeime Pursuit (e. Cantab Hall)
1.08,8a/1.074.358!
Vi vill gärna att ni ger Beer Summit

• Succé med debutkullen
• Rabatt om du bokar flera ston

den chans han redan visat att han är
värd. Därför öppnar vi möjligheter
för alla stoägare – det är ni som sätter
begränsningarna.
Ni kan till exempel...
...köpa betäckningsrätt i Beer Summit så
länge han verkar i aveln
...välja bort levande fölavgiften mot att
Yeager&Beck står som uppfödare till
avkomman
...rabatt om du bokar flera ston
Han måste helt enkelt få chansen med
lite större kull, med lite bättre ston – det
är Beer Summit väl värd!

• Tillgänglig med färsk sperma
• Välj bort levande fölavgift!

Avkommorna är
startberättigade i
Breeders’ Crown.

www.liesemin.se, Monica Lierud 070-640 45 80, Moms, stations- och vet.avgifter tillkommer. Beer Summit är tillgänglig med fryst sperma på av oss godkända stationer.
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