BEER SUMMIT
e. Cantab Hall – Prime Mistress e. Super Bowl
(3)*1.09,9a – 4.036.764 kr. Mankhöjd: 159 cm + 5 cm (längd)

Europas mest prisvärda?!
Beer Summit har blott två svenskfödda
kullar tre år eller äldre. I kullen född
2018 hittar vi vinnaren av Svensk
Uppfödningslöpning Islay Mist Sisu
som följde upp med att vinna E3 i år!
Med åtta segrar på 16 starter är hon sin
kulls mestvinnande ston! Islay Mist Sisu
ståtar med rekordet 1.12,1 och har tjänat
3.320.300 kronor!
I samma kull, blott innehållande 23
avkommor hittar vi även 1.12-travare
Backwood’s Boogie 303.500 SEK och
Glen 1.13,7. 18 av 23 har startat, sex av
dem har tjänat över 100.000 kronor.
Beer Summit fick nio avkommor i

Bokning:
0 sek!
Levande föl:
10.000 DKK

Sverige 2016, sju av dem startade och
alla vann lopp. Fem av dem tjänade över
100.000 kronor och Uncle Töll 1.11,5
närmar sig miljonen med stormsteg.
Totalt har Beer Summits svenskfödda
avkommor (31 levande i startbar ålder)
visat upp en startprocent på 80, elva
har tjänat över 100.000 och de har
sprungit in 6.655.000 kronor, trots att
det stomaterial han tilldelades inte höll
högsta klass.
Vi undrar något ödmjukt om Beer
Summit kan vara Europas mest prisvärda
hingst?
Beer Summit var en topphäst på

• Transportbidrag! *

tävlingsbanan med storsegrar på båda
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 Lifetime Pursuit (e. Cantab Hall)
1.08,8a/1.074.358 USD!

• 5.000 SEK i handen om du åker från Sverige!*

* Om du har ett svenskregistrerat sto som seminerats på Stutteri Shadow
under minst tre brunster under säsongen 2022. För mer info kontakta Robert Lindström.

• Ingen bokningsavgift!

• 80 i startprocent!

Avkommorna är
startberättigade i
Breeders’ Crown.
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