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 Become Money (f)  Magic Technique (us) 

 Born In The USA (n) Quid Pro Quo (s) 

 Bvlgari Peak  Running Sea (us) 

 Dontpaytheferryman Teddybear Song (us) 

   



BECOME MONEY (F) 

e. Sam Bourbon (f) – Making Money (f) e. Himo Josselyn (f) 

4,16,7L*, 220.380 kr. - 13 st. 4 – 1 – 0. 

Afstamning (10 point + 14 point) 

Faderen Sam Bourbon var selv en af de fremtrædende væddeløbsheste i den franske S-årgang, hvor det 

mest meriterende præstation var andenpladsen i Gr. I-løbet, Criterium des Jeunes. Avlshingst i Frankrig, 

hvor de ældste afkom er født i 2011. Hingsten er konstant placeret i Top 10 i Frankrig, dog uden endnu at 

have lagt en Gruppe I-vinder. Moderen har en stærk produktion med afkom tophoppen Return Money 

(800.000 €) og avlshingsten og Gruppe I-løbs-vinderen Cristal Money (500.000 €), som de mest vindende. 

Præstationer (7 point) 

Become Money har vundet fire sejre i Frankrig i ordinær konkurrence. 

Eksteriør (7 point) 

Stangmål: 171 cm. Kryds: 168 cm. Længde: 169 cm. 

Stor rammet hingst af god type. Kønt hoved. Velansat, passende lang, hals. Middel lang skrå skulder. 

Velmarkeret lang manke. Lang ryg. Velformet muskuløst kryds. Tørre lemmer. Fransk venstre for. 

Underløbne dragter for, snævre hove. Bevægelsen regelmæssig. 

Veterinærstatus (6 point) 

Ingen røntgenologiske anmærkninger. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (3 point) 

Fremstillingsresultat 

47 point – Kategori C 

 

  

  



BORN IN THE U S A (N) 

e. Muscle Hill (us) – Christina Rose (us) e. Chocolatier (us) 

4,11,9am, 2.059.414 nkr. – 15 st. 9 – 2 – 0. 

Afstamning (14 point + 10 point) 

Faderen er den amerikanske Championhingst Muscle Hill. Hingstens ældste afkom er født i 2011, og den 

har allerede i 2 ud af 4 mulige årgange bragt Hambletonian-vinderene, Trixton og Marion Marauder. 

Moderen er Chocolatier-hoppen Christina Rose, der i Born In The USA har sit første afkom. 

Præstationer (28 point) 

Born In The USA debuterede som 3-åring i Norge, hvor han dette år sejrede 4 gange, bl. a. i Hans P. Tolfsens 

Minnesløp. Som 4-åring var den mest givende sejr i Grand Prix de l’UET indl.afd., hvor det i finalen (Gr. I) 

blev til en andenplads, mens han var 4. i Norsk Travderby (Gr. I). 

Eksteriør (7 point) 

Stangmål: 165 cm. Kryds: 162 cm. Længde: 162 cm. 

Passende stor hingst af særdeles god væddeløbstype. Udtryksfuldt hoved. Passende lang og velansat hals. 

Lang skrå skulder. Velmarkeret lang manke. Velformet kryds. Kort koder. Snævre hove med underløbne 

dragter. Fransk højre for. Udtået begge bag. Let bevægelse. 

Veterinærstatus (6 point) 

Røntgen: Basalmus begge bag. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (7 point) 

Fremstillingsresultat 

72 point – Kategori B 

 

  



BVLGARI PEAK   

e. Ready Cash (f) – Inpursuitofvictory (us) e. Donato Hanover (us) 

4,13,6am*, 1.001.072 kr. – 25 st. 11 – 2 – 0. 

Afstamning (14 point + 10 point) 

Faderen er den dobbelte Prix d’Amerique-vinder Ready Cash, der med sine fem første årgangen har 

domineret fransk- og skandinavisk travsport. Avlschampion i Frankrig og far til Prix d’Amerique- og Grand 

Prix de l’UET-vinderne Bold Eagle & Readly Express. Moderen er Donato Hanover-hoppen 

Inpursuitofvictory, der i Bvlgari Peak har sit første afkom.  

Præstationer (27 point) 

Bvlgari Peak debuterede som 3-åring. Debutsæsonen bragte 2 sejre, bl.a. i Jydsk 3-årings Grand Prix 

Consolation. Som 4-åring sejrede Bvlgari Peak i 9 ud af 15 starter, bl.a. i Dansk Trav Derby (Gr. I) og Jydsk 4-

årings Grand Prix (Gr. II). 

– Hingsten er endnu ikke fysisk fremstillet for avlskommissionen, og har derfor endnu ikke opnået point for 

nedenstående punkter: 

Eksteriør (max 10 point), Veterinærstatus (max 10 point), Subjektiv vurdering af holdbarhed (max 10 point) 

Fremstillingsresultat 

- Ej klar 

 

  



DONTPAYTHEFERRYMAN 

e. Cantab Hall (us) – Nobodybeatsthebeat e. Dream Vacation (us) 

2,15,5am*, 475.000 kr. – 6 st. 6 – 0 – 0. 

Afstamning (13 point + 12 point) 

Faderen er den tidligere amerikanske Championhingst Cantab Hall. Far til den lovende avlshingst Explosive 

Matter, samt helbrødrene og $-millionærene Father Patrick & Pastor Stephen. Moderen er den danske 

tophoppe Nobodybeatsthebeat, bl.a. vinder af Dansk Hoppe Derby (Gr. I), samt en af de meste vindende 

danskfødte hopper gennem tiderne. I Dontpaytheferryman har hun sit første afkom. 

Præstationer (- point endnu ikke vurderet -) 

Dontpaytheferryman sejrede i samtlige 6 starter, som 2-åring, bl.a. Dansk Opdrætningsløb. 

Avlskommissionen vil efter hingstens 3-års sæson pointgive præstationsindex (0-40 point). 

Eksteriør (8 point) 

Stangmål: 161 cm. Kryds: 160 cm. Længde: 166 cm. 

Passende stor langlinieret hingst. Kønt hoved, velansat og velformet hals. Skrå skulder. Velmarkeret manke. 

Lang ryg og velformet kryds. Velstillede lemmer, med god led markering. Uens forhove. Taktfaste 

bevægelser. Hingsten blev fremstillet som 3-års i væddeløbskondition. 

Veterinærstatus (7 point) 

Ingen røntgenologiske anmærkninger. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (8 point) 

Fremstillingsresultat 

- Ej klar 

 

 

  



MAGIC TECHNIQUE (US) 

e. Andover Hall (us) – Mara Bourbon (f) e. And Arifant (f) 

2,15,0ak, 0 skr. – 1 st. 0 – 0 – 0. 

Afstamning (13 point + 13 point) 

Faderen er Andover Hall, der indgår i den unikke søskende gruppe Andover, Angus & Conway Hall. Far til 

Elitlopp’s-vinderen Nuncio og den tidligere amerikanske Championhingst Donato Hanover, samt 2017-

Hambletonian-vinderen Perfect Spirit. Morderen er €uro-millionæren og Copenhagen Cup-vinderen Mara 

Bourbon, søster til ligeledes €uro-millionæren Qualita Bourbon, mor til vinderen af Dansk Hoppe Derby  

(Gr. I) Tast of Bourbon.  

Præstationer (1 point) 

Hingsten har startet 1 gang, uden at opnå placering. Avlshingst i Sverige siden 2013. 

Eksteriør (4 point) 

Stangmål: 163 cm. Kryds: 161 cm. Længde: 169 cm. 

Passende stor hingst af kraftig type. Langt hoved kraftig hals stejl skulder, lang ryg og fladt kryds. Velstillede 

lemmer, men korte og rette koder. Snævre hove. Bevægelsen kort og vist urent venstre bag. 

Veterinærstatus (6 point) 

Ingen røntgenologiske anmærkninger. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (1 point) 

Fremstillingsresultat 

38 point – Kategori C 

 

 

  



QUID PRO QUO (S) 

e. Yankee Glide (us) – Hostage (s) e. Express Ride (us) 

5,10,2ak, 7.068.290 skr. – 71 st. 17 – 19 – 13. 

Afstamning (11 point + 13 point) 

Faderen er Valley Victory-sønnen Yankee Glide, der har virket i amerikansk avl siden 1998. Far til ni $-

millionærer, bl.a Triple Crown-vinderen Glidmaster. Hingstens meste vindende afkom er hoppen Passionate 

Glide. Yankee Glide har imidlertid ikke udmærket sig som farfar. Moderen Hostage, der er datter af det 

svenske Elitsto Trapped, har sit mest vindende afkom i Quid Pro Quo. 

Præstationer (34 point) 

Quid Pro Quo debuterede som 2-åring, hvor det dette år blev til 3 sejre i 5 starter, samt en tredieplads i 

Svenskt Uppfödningslöpning (Gr. I). Som 3-åring sejrede Quid Pro Quo i det klassiske italienske storløb Gran 

Premio della Orsi Mangelli (Gr.I). Som 4-åring blev det til sejr i SprinterMästeran Final (Gr. I), mens han 

sluttede anden i Kongepokalen (Gr.I). Som ældre har Quid Pro Quo sejret Sundsvall Open Trot (Gr. I). 

Eksteriør (7 point) 

Stangmål: 160 cm. Kryds: 157 cm. Længde: 167 cm. 

Passende stor langlinieret Hingst. Almindeligt hoved. Lang velansat men kraftig hals. Skrå skulder, 

velmarkeret manke, lang ryg, muskuløst kryds. Fransk højre for. Kort koder og snævre hove. Bevægelsen let 

og regelmæssig. 

Veterinærstatus (6 point) 

Ingen røntgenologiske anmærkninger. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (9 point) 

Fremstillingsresultat 

80 point – Kategori A 

 

 

 

  



RUNNING SEA (US) 

e. Supergill (us) – Wish For Speed (us) e. Speedy Crown (us) 

3,10,1ak*, 7.263.478 skr. – 53 st. 20 – 9 – 8. 

Avlspræstationer (65 point) 

Running Sea har virket i svensk travavl siden 1997. Far til 11 svenskfødte millionærer, med Zoccer Wadd 4,9 

million sv.kr. som den mest vindende. I Danmark er hingstens mest vindende afkom Kriterium Hoppe-løbs-

vinderen Frisbee 13,0a. Running Sea er på baggrund af sine avlsresultater placeret i 2. klasse. 

Eksteriør: 

Stangmål: 159 cm. Kryds: 158 cm. Længde: 166 cm. 

Middel stor hingst af kraftig type. Kort kraftig hals. Skrå skulder. Velmarkeret manke. Vigende overlinie. 

Velformet kryds. Kort koder og rette haser. Bevægelsen ej vist. Hingsten fremstillet som 25 åring. 

Fremstillingsresultat 

65 point – Kl. B 

 

  



TEDDYBEAR SONG (US) 

e. Windsong’s Legacy (us) – Southwind Flanders (us) e. Lindy Lane (us) 

5,11,3ak*, 266.000 nkr. – 12 st. 8 – 0 – 1. 

Afstamning (12 point + 12 point) 

Faderen er, den tidligt afdøde Triple Crown-vinder, Windsong’s Legacy. Far til $-millionæren Lucky Chucky, 

Windsong Soprano og Chapter Seven – sidstnævnte har startet sin avlskarriere lovende, bl.a. gennem 

årgangsstjernen Walner. Moderen Southwind Flanders var årgangsstjerne og har videreført sine evner i 

avlsboksen gennem en stærk produktion. Tre afkom har således rekord 1:11 eller bedre. 

Præstationer (15 point) 

Teddybear Song indledet sin væddeløbskarriere i USA, hvor den som 2- & 3-åring startede i begrænset 

omfang. Efter export til Norge har hingste sejret i 8 ud af 9 starter i ordinær konkurrence. 

Eksteriør (6 point) 

Stangmål: 162 cm. Kryds: 160 cm. Længde: 159 cm. 

Middelstor hingst med godt udtryk. Velansat hals. Lang skrå skulder velmarkeret anke, lang ryg og 

muskuløst kryds. Velstillede forlemmer. Uens snævre forhove vinklede haser. Bevægelsen let og 

regelmæssig. 

Veterinærstatus (3 point) 

Klinisk: Punktbrændt begge for (under knæ) og begge bag (has). Ved røntgenundersøgelse ses OCD i 

venstre bagkode. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (3 point) 

Fremstillingsresultat 

51 point – Kategori C 

 

 


