
VIKING KRONOS SUPERTALANG

(2)*1.14,9a  •  (3)*1.13,8al  •  (4)*1.12,1am  •  1.08,9a  •  1.10,7am  •  *1.12,8l  •  8.726.632 kr • 60 st: 24-8-2

Bokning och mer info:  Ulf Eriksson, 070-622 32 34 • whapcap@telia.com
 Lulzim Kolgjini, 070-975 75 50   •   www.kolgjini.se

Viking Kronos
American Winner

Super Bowl

Bonefish

Florestan

Speedy Crown

B.J.’s Pleasure

Vikings Venus

Dent Blanche

Keystone Pioneer

Conch

Quito de Talonay

Kit Lobell
Dame Lavec

Uppstallningsplats 2018: Vombs Nygård.  Pris: 5.000 kr vid bokning + 75.000 kr vid levande föl.  Vet.kostnader och moms tillkommer.

Raja Mirchis avkommor är 
anmälda till Breeders’ Crown.

Sveriges hetaste avelshingst har 
börjat med tre helt makalösa kullar!
Raja Mirchi har en stam som förpliktigar och var en undantagshäst på tävlingsovalen. Så det var ingen direkt 
överraskning att han även skulle lyckas som avelshingst och han har verkligen motsvarat våra högt ställda 
förväntningar. Det är heller inte på några större kullar han har levererat alla stjärnor. I kullen född 2012 finns det 
37 avkommor registrerade på www.travsport.se, där 30 är svenskfödda. 2013 har han 58 avkommor, varav 52 
svenskfödda och 2014 finns det 47 avkommor där 44 är svenskfödda.

Nu säljer vi livstids 
betäckningsrätter i Raja Mirchi!

Nu får du även chansen att köpa en livstids betäckningsrätt för 225.000:- + moms, vilken ger dig fri betäckning och 
levande fölavgift för ett sto varje år så länge Raja Mirchi verkar i aveln. För betäckningssäsongen 2018 kommer Raja 
Mirchi att stå för 75.000 kr + moms vid levande föl. 

Raja Mirchi mot 
Muscle Hill och Ready Cash!

Vi har jämfört Raja Mirchi med de två hetaste avelshingstarna i världen och det visar sig att han på svenskfödda avkommor 
står sig mycket väl även i den konkurrensen. Vi tog även med S.J.’s Caviars första kull i Sverige. Siffrorna är per den 10/9-17.

Treasure Kronos, sto
1.09,7a • 4.337.733 kr
Stjärnstoet har segrat i långa E3 på 
1.12,9am, Stosprintern från dödens på 
1.11,1a och i Criterium Continental på 
Vincennes på 1.11,8am och deltog i år 
i Prix d’Amérique! 

Target Kronos
*1.09,9a • 2.975.576 kr
Segrade i fjol i Breeders’ Crown-finalen 
på 1.12,5am, Fyraåringsstjärnan i Gävle 
på 1.09,9a före bl.a. Uncle Lasse och i 
Takter Tribute på 1.10,1a.

Sahara One
*1.11,0a • 1.063.119 kr
Har tagit sex segrar på 22 starter och var 
tvåa i Finskt Trav-Derby.

FÖDDA 2012

Cyber Lane
*1.11,1a • 4.955.500 kr
Inledde kariären med nio raka segrar, bland 
annat i Margaretas Tidiga Unghästserie. 
Han segrade i Genrepet på 1.11,1a/1609 
meter och i Svenskt Trav-Derby på 
1.12,3a/2640 m.

Rajesh Face 
1.10,5a • 1.151.000 kr
Har segrat i försök till Sprintermästaren 
på 1.10,9a/1609 meter och försök till 
Svenskt Trav-Derby. Han satte världsrekord 
som 3-åring med 1.13,2/2140 meter.

Iago Zon 
*1.11,2a • 730.902 kr
Segrade som 3-åring på 1.12,4a/1640 
meter och har i år tagit tre V75-segrar.

FÖDDA 2013

Calamara’s Girl, sto 
*1.11,4a • 1.282.400 kr
Spurtade senast hem segern i korta E3 
på 1.11,4a/1640 meter. Hon har varit 
bland de tre främsta i nio av elva starter.

Vanquish Kronos, sto 
1.11,3a • 726.400 kr
Supertalangen inledde kariären med tre 
raka segrar som 2-åring. Hon segrade i 
försök till E3 på 1.13,9a/2140 meter och 
imponerade stort vid segern i Quick Pay 
Pokalen med elva längder på 1.13,4a/2140 
meter.

Born Unicorn 
*1.13,4am • 390.000 kr
Imponerande stort när han segrade i på 
Solvalla den 30/8 på 1.13,4a/2140 meter.

FÖDDA 2014

Manke: 165  Kors: 166  Längd: 164Världens 
bästa stam?

Dame Lavec var en riktig talang och tävlade framgångsrikt som tvååring i USA för Jimmy Takter, efter det att Kolgjini skickat över 
henne för storloppscirkusen. Det blev drygt 650.000 kr insprunget innan en skada satte stopp för tävlingskarriären. Hon har förutom 
Raja Mirchi även producerat Sprintermästaren och dubble Hugo Åbergs-vinnaren Lavec Kronos 1.09,9a – 5,7 Mkr.

Mormor Kit Lobell, 1.11,3a – 8,8 Mkr, var en världsstjärna och segrade bl.a. som fyraåring i VM-loppet och slutade tvåa i Elitloppet. 

Mormors mor Keystone Pioneer 1.12,6a – $1.071.927 var också hon en undantagshäst och segrade bl.a. i Hambletonian Oaks, 
Kentucky Futurity och Copenhagen Cup.

 Raja Mirchi Muscle Hill Ready Cash Raja Mirchi Muscle Hill Ready Cash S.J.’s Caviar

Föl 52 st 37 st 42 st 44 st 40 st 50 st 107 st

Pengar 11.340.333 kr 7.874.432 kr 16.885.739 kr 4.862.541 kr 4.130.312 kr 2.957.169 kr 7.622.247 kr

Kr/avk. 218.083 kr 212.822 kr 402.041 kr 110.512 kr 103.258 kr 59.144 kr 71.236

Födda 2013 Födda 2014


