Den trefaldige Grupp 1 lopps vinnaren och unghäst stjärnan

POET BROLINE
är tillgänglig för avel 2022
Hingst född i Sverige 2012 e. Quite Easy U. Candelia e. Ambro Goal
77 starter 16-7-6 Rekord 10,2ak 12,0 am 13,1 al / 4 287 934 kr
Manke 156 cm, kors 157 cm, längd 164 cm
Uppfödare: Broline International, Svenljunga
Hingsthållare: UPH Academy, Ätrafors
Uppstallad: UPH Academy, Ätrafors
Ägare & Kontakt: Sven-Göran Sjöström tel 0709 607281 e-mail sven.sjostrom@grimaldisweden.se
Avelsvärderingsnämndens omdöme vid avelsvärderingen 2017;
-

Fader med mycket god förvärving, modern elitsto inom aveln.
Unghästprestationer av hög internationell klass.
Hingstens skattade avelsvärde är högt, 80 poäng.

Länk till avelsvärderingen Svensk Travsport
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse/ts721594/breedingevaluation

Poet Broline debuterade som två-åring med en seger i ett två-åringslopp samt en andra plats i ASVT/Trottex
auktionslopp som meriter.
Som tre-åring visade Poet Broline tidigt en stor talang.
Han vann ASVT/Trottex auktionslopp, uttagningen till Långa E3 där han vann finalen av Långa E3 på 12,4a 2140
som var nytt svenskt rekord och endast 0,2 sek från det då gällande världsrekordet för tre-åriga hingstar och
valacker satt av Going Kronos när hann vann långa E3 finalen 2006. Poet Broline vann därefter uttagningen till
korta E3 på Sundbyholm på 11,2a 1640 vilket var nytt banrekord. Han var stor favorit att vinna finalen av korta
E3 men galopperade i ledningen på upploppet. Poet Broline var senare med i Kriteriet.
Som fyra-åring vann han uttagningen och finalen av Konung Gustaf V:s Pokal samt Gran Premio Continentale i
Bologna. Han var även med i finalen av Sprintermästaren.
Som fem-åring vann han Prins Carl Philips Jubileumspokal på Färjestad före bl.a. Twister Bi.
Poet Broline deltog även i Finlandia Ajo.
Poet Broline är en flerfalding vinnare av Grupp 1 lopp. Han deltog i sju Grupp 1 lopp varav han vann tre lopp.
Poet Broline tillhörde den svenska kulltoppen som unghäst och var månadens häst i Travronden sommaren
2015.
Poet Brolines främsta och medfödda talanger är hans extremt explosiva startsnabbhet och speed samt hans
mycket lugna och trygga temperament.
Hans första kull är talangfulla unghästar som debuterar i tävlings sammanhang 2022.
Avgifter 2022: vid bokning 0.- kr vid levande föl 20.000.- kr + moms. Stations och veterinäravgift tillkommer
enligt UPH Academys prislista, vänligen se länk https://www.uph.nu/villkor-och-priser
Vid skick av semin tillkommer enbart fraktkostnad.

