WISHING STONE - 1.09,0ak - $ 2.233.820
Conway Hall - Meadowbranch Magic e. Valley Victory

STAMME I VERDENSKLASSE

WISHING STONE er det mest vindende afkom efter Conway Hall
(Garland Lobell), der gennem flere år har været en af de allermest
populære avlshingste i Nordamerika. Conway Hall har også vist sig
særdeles stærk som farfar gennem sine sønner Windsong’s Legacy,
Broadway Hall, Algiers Hall og Great Challenger.
Moderen Meadowbranch Magic (Valley Victory) har haft en fantastisk
karriere i avlsboksen. Hun er mor til seks afkom, samtlige har vundet løb
og sat rekord bedre end 1.12,3ak. Udover Wishing Stone er det bl.a. dennes
helbror, avlshingsten Make It Happen (7.622.536 sek.), Magic Carpet Ride
(987.864 kr.) , Jersey Gal ($ 194.872), og Man Of Action, ($ 187.736).

FANTASTISK VÆDDELØBSKARRIERE

WISHING STONE har konkurreret i den hårdeste klasse både i
Nordamerika og Europa. Den har taget talrige storløbssejre både som
unghest og ældre.
Dens meritliste tæller bl.a. sejre i Kentucky Futurity, Grand Prix du Sud
Ouest, Konung Gustav V:s Pokal og Copenhagen Cup. Wishing Stone
har endvidere været placeret i Elitlopp indl. afd. og været tredje i
Hambletonian.
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I fjor som 6-åring fortsatte
WISHING STONE karrieren i USA, hvor den har gjort sig
stærkt gældende med flere sejre i den hårdeste amerikanske konkurrence.
Den satte bl.a. verdensrekord på 1000-meter bane, da den i august vandt
Maxie Lee på Pocono Downs i tiden 1.09,2ak.
Hestens nuværende træner Ron Burke udtaler:
”WISHING STONE er den bedste traverhingst, jeg nogensinde har trænet.
Jeg bruger ham selv til en af mine egne hopper, og det er planen, at han skal
fortsætte med at løbe væddeløb, når avlssæsonen 2014 er slut. Han er en
klassetraver.”
WISHING STONE har forud for sin debut i avlen fået testet sin fertilitet,
og den beskrives af flere amerikanske dyrlæge som værende i top.
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YDERLIGERE INFORMATION OG BOOKING:

Gunner Christiansen - tlf.: 4038 5226 - mail: gunnerchristiansen@outlook.com eller
Knud Erik Ravn - tlf.: 4018 7858 - mail: ker@cowboy-land.dk

Se mere om Wishing Stone på www.enssnapshot.dk

