ANDELSHÄST
Laurentius Valiant
1-årig hingst efter Orlando Vici – Brilliant Pearl (e. Lindy Lane)

Tränare: Jörgen Westholm, Sala (Romme). Ring gärna vid frågor: 070-3426414
Korsningen franskt/amerikanskt är det som lämnar de allra bästa hästarna nuförtiden och med
Orlando Vici som fader som vann både det franska 3- och 4-åringskriteriet och blev en av de allra
bästa franska hästarna och som avslutade karriären med över 800.000 Euro på kontot tillsammans
med en stark moderstam, med en mamma med egna resultat och som är syster med två råtalanger
som Citrin (>800.000kr och 3a i Stochampionatet!) och Ametrin (>600.000kr och vinnare på 1.10,2!)
Mormor med egna resultat (>300.000kr) och syster bl.a. med miljonären Beryll WG. Mormorsmor
med >600.000kr insprunget gör det sammantaget till en stark stam.
Morfar Lindy Lane behöver knappast någon närmare presentation, en av världens bästa amerikanska
hästar och avelshingstar. Som morfar är han minst lika bra, se tex Nuncio!
Den ser verkligen ut och känns som en riktig Stall Lagerkrans-häst, så det vara bara att slå till! Nu
erbjuds du därmed att bli delägare i en riktigt snygg 1-årig hingst efter Orlando Vici, och det är en
hingst man ska ha efter Orlando Vici, det är hingstarna som blir miljonärer (ex. Un Mec D´Heripre,
Alfas Da Vinci, Pato, Udos Oiler, Narold Vox osv.).
Tränaren Jörgen Westholm är idag den 8e vinstrikaste tränaren i Sverige, i år har han hittills kört in
9 miljoner kronor till sina hästägare. Jörgen är känd för att vara extremt noggrann med urvalet av
exteriören på unghästarna han tar in i träning och innan han tackade Ja till att träna Laurentius
Valiant åkte han och besiktigade hästen, och efter att ha fått höga betyg rakt igenom på exteriören
och att han gillade stammen och hästen väldigt mycket sa han att - Den här ska vi vinna Kriteriet
med! Och Jörgen som valt ut många bra hästar efter exteriörbedömning vet vad han pratar om,
exempelvis har han valt ut Steinlager (14,8Mkr), Super Light (11,4Mkr), Criks Hurricane (6,6Mkr),
Rite On Track (4,2Mkr), Annicka (2,9Mkr) och ytterligare ca 25-30 miljonärer. Han vet vad som krävs
att vinna de stora unghästloppen efter att ha vunnit både Kungapokalen och Oaks, Jörgen har även
deltagit i bl.a. Prix dÁmerique och Elitloppet flera gånger.
Andelspriset (1/20) är 7.500kr+moms = 9.375kr (1.875 kr moms återbetalas efter 3 mån)
Hästen kommer som vanligt att administreras av Easy KB.
Beräknad månadskostnad per andel är omkring 750kr/mån.
Hästen kommer i samråd med tränaren att anmälas till alla unghästlopp som är möjligt. Han
kommer också anmälas till premiechansen vilket ger dubbla prispengarna i finalerna av exempelvis:
Kriteriet (4 Mkr), Breeders Crown (1,6Mkr), Derbyt (4 Mkr) med flera.
Mvh.
Lasse
Stall Lagerkrans
lars.toverud@telia.com
Läs mer, se bilder och filmer på www.stalllagerkrans.se

