Nu kommer avkommorna efter den stenhårda Yankee Glide-sonen

Select Yankee
e. Yankee Glide – Fun For Us e. Malabar Man. *1.10,7ak • *1.12,8am • 3.800.815 kr

Select Yankees första kull är född 2013 och i den finns det 16 avkommor.
Här presenterar vi fyra vinnare:

Lovande Xanthis B.Good
– Nu obesegrad i två starter
Val. u. B.Glorious.

– Han har haft lätt för sig hela tiden, är okomplicerad
och förnuftig. Han har kommit långt i träningen och
har förutsättningarna som gör att han är tänkbar att
starta som 2-åring. Han är lovande, sa Joakim Lövgren
när vi intervjuade honom i maj 2015.
– Tyvärr satte en gaffelbandskada stopp för en tidig karriär och debuten skedde
först i februari i år. Han har gjort allt rätt och vunnit båda sin lopp, så nu ser
framtiden lovande ut igen, säger Joakim efter de två segrarna.

Dione K.S.
*(3)1.15,4m • (1.14,6am)

Ramon Dekkers
(3)*1.16,3m • (1.14,6am)

Xanthis Business
*(3)1.16,8m

Sto u. Oneida Boko

Val. u. Anna Dana

Val. e. u. Xanthis Dream

Dione K.S. segrade i Svensk Travsports Unghästserie i juli på 1.15,7/2160 meter. Hon gjorde fem starter som 2-åring och 14 starter som
3-åring och har tagit pengar i samtliga starter, vilket måste vara ganska unikt av en unghäst! Ramon Dekkers debuterade som tvåa i
Svensk Travsports Unghästserie och var trea på 1.14,6am i sin fjärde start i ett 3-åringslopp på Solvalla. I starten efter segrade han i Svensk
Travsports Unghästserie på 1.16,3/2160 meter. Xanthis Business har segrat i Svensk Travsports Grundserie på 1.16,8/2140 meter.

Select Yankee mötte kulltopparna

MUSCLE HILL

och

EXPLOSIVE MATTER

• Som 2-åring var han med i finalerna av Valley Victory Trot samt Breeders’ Crown, där Muscle Hill vann på nytt världsrekord med 1.10,6a.
• Han var tvåa i finalen av Matron Stakes på 1.12,5a på 1.000-metersbana bakom Explosive Matter, vilken satte världsrekord med 1.11,8a.
• Han segrade i New Jersey Sire Stakes samt Tompkins Geers Stake.
• Som 3-åring segrade han på Poconos 1.000-metersbana på 1.10,7a samt i New Jersey Sire Stakes på Meadowlands.
• Efter två tuffa säsonger innehållande 27 starter importerades han till Sverige och var då helt utan anmärkningar vid hältundersökning.

Select Yankee kom till Sverige och fortsatte att prestera

lysande som 4-åring

• Försökssegern i Kungapokalen på 1.12,8a/2140 gjorde honom till en av favoriterna i finalen som tyvärr ändade i en startgalopp.
• Efter två segrar och ett tredjepris vann han grundserien till Solvalla Grand Prix, före hästar som Sebastian K. och Alvena Pele.
• Han segrade i försök till Sprintermästaren på 1.10,9a/1609 meter och var urtapper som tvåa i finalen trots ett lopp utvändigt utan rygg.
• I Prix Cagnes-sur-Mer på Jägersro segrade han på 1.11,4a/1609 meter från dödens. Han besegrade då hästar som Joke Face med flera.
• Han fick ursinnig press på sig i S:t Leger men höll strålande som tvåa på fina 1.14,8a/3140 meter.

Select Yankee uppstallas 2017 på Gotland, Stånga.
Lena Martell, tel. 0498-48 28 61 eller 070-667 29 55.
Videos m.m. hittar du på: www.selectyankee.se

Pris 2017:
0:- vid bokning.
15.000:- vid levande föl.
Moms och veterinäravgifter tillkommer.

Select Yankee
har mycket god
fertilitet!

