PACK CONTROL
Kön:
Hingst
Född:
2021-05-31
Far:
Uncle Lasse
Mor:
Body Gear
Morfar:
Scarlet Knight
Avelsindex:
109
Inavelskoeff:
13,74%
Uppfödare:
Stefan ”Tarzan” Melander

Se filmklipp på
Pack Control
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PACK CONTROL
Toppstammade Uncle Lasse (Donato Hanover
– Solveig) sprang in 9,1 miljoner kronor. Han
inledde sin karriär i USA för Jimmy Takter och i
hans träning vann han nio lopp. Han var också
tvåa i Peter Haughton Memorial (Centrurion
ATM vann) och trea i The Hambletionian på
Meadowlands (Pinkman vann).
Efter import till Sverige och Stefan Melanders
stall i Enköping blev det ytterligare åtta segrar,
bland annat finalen i Sprintermästaren 2016,
där han vann på sitt rekord 09,3ak. Men han
var också tvåa i Fyraåringseliten på 09,9ak,
efter just Pinkman.
I aveln har Uncle Lasse 259 registrerade
svenska avkommor, där första kullen
föddes 2018. Bäst än så länge är
hingsten Ante La Roque, som var
trea i Svenskt Trav-Kriterium
nyligen och Guldstovinnaren
Xerava C.D.
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Stam:

Pack Control är efter Uncle Lasse och undan Body Gear. Toppstammade Uncle Lasse (Donato Hanover – Solveig) sprang in 9,1 miljoner
kronor och tävlade framgångsrikt i USA och Sverige. Modern Body
Gears mormors mor är världsstjärnan Nan’s Catch som i sin tur är
mamma till Moni Maker.

Exteriör:

Hästen Pack Control är av en kraftigare typ med perfekt exteriör.
Tom har valt ut ettåringen bland flera hästar och intresset föll högst
på Pack Control av dessa.

Beteende och mål:

Hästen uppvisar ett fint och positivt beteende och är förståndig och
klok. Inkörningen har gått lättsamt och Pack Control är i vagn sen en
tid. Stammässigt ska det kunna vara en tidig häst menar Tom och
siktet är inställt på att ha hästen klar till start som tidig treåring.

Pris för inköp:

10 st andelar á 10 000 kr exkl moms. Månadsavgifter ingår
året ut.

Månadskostnad:

Omkring 1350 kr per andel i månaden exkl moms.

Välkommen att höra av er till Tom Horpestad
för vidare information!
Tel: 070-580 72 27

