HÄSTAK 2016
ENDAST DET BÄSTA
ÄR BRA NOG!

CASANOVA HÄSTAK DVH 1231
e. Cosmeo – Diamant de Semilly – Quidam de Revel

TRITON HÄSTAK 1330
e. Carbachon – Winningmood – Carpaccio
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Följ oss på facebook
HÄSTAK AB

TRITON HÄSTAK 1330

Välkommen till Hästak!
Vi ser med spänning fram emot 2016 års säsong. Vi fick uppleva ett fantastiskt 2015 med stora avelsframgångar med en mycket högklassig fölårgång, 3-årstesten gick fint med flera diplom och en Super
Star, Thelma Hästak, som blev Sveriges högst bedömda treåring med 10 - 10 89,2%. Thelma betäcktes
sedan med Dirco så vi väntar med spänning på en fin Dirco i sommar. Även vid Kvalitet fick vi flera diplom men längsta strået drog Sensation Hästak e. Lill Cotte. (Lillcottes första årgång) Sensation blev
nämligen Sveriges högst bedömda 4-åring med sina 9,5 - 10 i hoppning. Vid finalen i 4-årschampionatet
placerade sig Romantica Hästak e. Diamant de Revel 4:a.
Till USA säljer vi vår fina Optimal Hästak e. Dirco. Ännu en fin Dirco till USA. Med stallarna fulla av fina
unghästar inledde vi året med att sälja Osaka Hästak e. Carmargue, till Ludo Philippaerts. Och vårt
segersto sedan 3-årstesten 2014 Dubbeldiplomaren Rosé Hästak som hunnit få ett underbart hingstföl
e. Carmargue kvar hemma på Hästak. Rosé kommer att säljas till Oliver Lazarus, som vi sett hoppa båda
EM och Världscuper. Det ska bli mycket spännande att få följa Rosé och Oliver.
Ja, stallet är fyllt med stjärnor. Kanske finner någon mer sin nya ägare.
Joel börjar tävlingsåret med många fina, förberedda hästar som levererar felfria rundor. Det ser lovande
ut. Lill Cotte gick starkt ut med att vinna 140, så nu är debuten i Svår klass nära för både Lill Cotte och
Joel.
Till bruksprovet kom vi med vår egen uppfödning Triton Hästak e. Cabachon - Winningmood. Han levererade och föll nämnden i smak. Så nu kan vi presentera en riktig klasshingst med en fantastisk härstamning! Som enda svenskfödda hingst bland 4, 5 och 6-åringar gick Triton igenom. Det säger väl sitt om hur
svårt det är att som svensk uppfödare föda upp och få en hingst godkänd i ett svenskt bruksprov.
När vi veckan efter bruksprovet åkte till årliga Herning, fick vi upp ögonen för en riktigt välstammad dansk
hingst, Casanova född 2013 e. Cosmeo. Han har en mor som är helsyster till Diamant de Revel (alltså
Diamant de Semilly - Quidam de Revel). ”Bättre stostam finns inte i Danmark”, sa nämnden när han premierades. Efter ett par dagars övervägande, ropade vi in honom på auktionen. Casanova kommer i år att
verka via ett sto licens i SWB el, Mecklenburg.
För Dirco är det ett stort år - han fyller 20 år! En pigg tjugoåring som levererat många fina avkommor. Själva har vi exporterat flera till USA. Även i ponnyeliten finns flera fina Dirco. Som till exempel SMvinnaren
-15, Dilba, som rids och ägs av Mathilda Bohlin.
Till Mathilda lämnade vi vår ridponnyhingst Top Silvio i februari. Det gick inte lång tid förrän de debuterade och var placerade i LA. Top Silvio kommer hem till vår hingstvisning för betäckning för att sedan
återvända till Mathilda efter säsongens slut.
Vi på HÄSTAK vill nu önska alla stoägare välkomna till en ny betäckningssäsong. Stuteriets personal är
redo att ta emot er och era ston.
Vänliga hälsningar och varmt välkommen!
Christina och Anders
Kjellson
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QUINSTAR HÄSTAK 2009
e. Quinton (e. Quinar - Carthango Z)
u. Diamore Hästak e. Little Boy

Foto: Haide Westring

SENSATION HÄSTAK 2011
e. Lill Cotte Hästak u. Her Vanilla Sky
e. Cardento. Sveriges högst bedömda
hopphäst vid Kvalité 2015 med 9,5-10
i hoppning

QLIPPA HÄSTAK 2009

e. Cosmeo u. Mount Everest Hästak
e. Cortus - Everest.
Dubbeldiplom Segersto vid 3-årstest.
Framgångsrik tävlingshäst

Foto: Stefan Keturi

PANDORA HÄSTAK 2008

e. Heartbeat u. Kajsa Hästak e. Fortus
Hästak - Caracas
Hoppdiplom som 3 och 4-åring. Flera
placeringar i 140

Anders med Dirco, segrare vid fölchampionatet med modern Castanja.

Foto: Stefan Keturi
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DILBA 2008

e. Dirco e. Welsh sto
Vinnare Skånska Mästerskapet 2014. Segrar i MSV
Uppf. Annika & Tomas Bodin. Äg. Mathilda Bohlin

Foto: Anna Johannesson

OPTIMAL HÄSTAK 2007
Dirco u. Kryddan Hästak e. Cortus
Uppf. HÄSTAK. Exp. USA

RABIOLA HÄSTAK 2010
e.Dirco u. Nova Hästak e. Cuper
En mycket lovande tävlingshäst.
Uppf./Äg HÄSTAK

Foto: Anna Johannesson

LUNDBÄCK HÄSTAK
2004
4

e. Dirco u. Robzan e. Robin Z
Plac. 140 som 7-åring. Exp. USA
Uppf. HÄSTAK

sson
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DIRCO HÄSTAK 1005
Förädlingshingsten med hoppegenskaper utöver det vanliga av högsta svenska klass.
En stjärna från början. Vinnare som föl. Som
3-åring hoppade han 9 – 9 och fick 50 poäng.
Som 4-åring vann han riks i Skövde. Vann semifinalen i 4-årschampionatet Kungsbacka.
Slutade 3:e vid finalen i Flyinge. Som 5-åring
premierades han. Gick finalen i Falsterbo placerade sig 6:a. Var 2:a i hingstägarnas stora
Pris och uttagen till VM. Vid VM för unga hästar i Zangershide tog han sig till final men fick
4 fel. Han placerade sig 2:a i både Breeders
och Öppna Championatet. Detta blir en prissumma på 159 000:- som 5-åring. Som 6-åring vann han hingsthoppningen i Flyinge för
6-8-åringar. Kvalade till Falsterbo på första
tävlingen. Men en skada satte stopp för start.
2004 började han tävlas av Helena Lundbäck.
De placerade sig internationellt i Svår Klass
och segrade i flera 140 klasser. Dirco är hingsten med det stora hjärtat, en fantastisk teknik och hinderkänsla. Med en snabb reaktionsförmåga, spänst, energi och bra galopp har han charmat alla ryttare som fått rida honom.
I aveln har han haft stor genomslagskraft. 2006 – 2009 har han, hans far Irco Mena
och farfar Irco Marco legat i tio i topp i hoppindexet. Detta gör Dirco ännu starkare
som hoppförärvare. Sonen Lundbäck Hästak vann som 7-åring 140 och placerade sig
som 8-åring i Svår klass innan han såldes till USA. Han har flera mycket framgångsrika
avkommor, då de ärvt hans fina ridbarhet, hinderkänsla, spänst och hoppteknik.
2009 A-premierades Dirco.

*1996
160 cm
A Prem.
SWB

IRCO
MENA
CASTANJA

Irco Polo
J Cetsie
MenelekXX
Ballymena Park
Bally Water
Jovial
Caracas
Erna
Rote Boldt
Tanja
Kyllan

Irco Marco
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Marco Polo
Sportman
TulyaXX
Buttle BurnXX
BohemeXX
Eros
Humboldt
Salvator

LOOK AT ME 2006

e. Cuper u. Look a Like e. Cortus
Mycket framgångsrik upp till 145
Uppf./Äg. Lars-Göran Oscarsson,
ryttare dottern Amanda

Foto: Anna Johannesson

NOMINATION HÄSTAK 2006
e. Cuper u. Jungfru Hästak e. Cardento Cortus - Caracas
3:a i 7-årschampionatet Globen.
Exp. USA 2014

QUPOL HÄSTAK 2009

e. Cuper u. Indra Hästak e. Cortus Caracas
Dubbeldiplom med 10 - 9 i hoppning

Qupol Hästak, Redifine Tyskland april 2013

MONOPOL HÄSTAK 2005

e. Cuper u. Indra Hästak e. Cortus - Caracas
Plac. 140 som 7-åring
Exp. USA
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CUPER 1068
Är avlad på prestation i högsta klass för att
kunna tillföra den moderna sporttypen och
lättheten man söker. Holsteinare, född 2000,
166 cm. Cuper godkändes 2002 i Neumunster, Holstein. 2003 vann han 3-årstesten i
Tingsryd, gjorde sitt 70-dagarsprov i Redefin
Tyskland. Blev bästa hopphästen i sin årgång.
Han fick 9:a i hoppning och av testryttarna, vilka föll för hans spänst, elasticitet, hoppteknik
och ridbarhet.
I Sverige premierades Cuper 2004. Vann
kvalitetstävlan i Tingsryd med 9-9 i hoppning.
Cuper har, liksom sin far och sin mor, en stor
spänst, elasticitet med bra tryck, hinderkänsla, bra fram/bakbensteknik liksom ryggverksamhet.
2011 A-premierades Cuper.
Cuper har tillsammans med Viktoria Almgren
placeringar i 145 som 7-åring. 2008 hade Cuper sin första 3-års kull. Resultaten blev så fantastiska att han gick direkt in på en andra
plats som fadershingst. 2009 fick han sonen Monopol Hästak godkänd och 2013 ännu
en son; Qupol Hästak. 2013 har han fått det höga indexet 140.
Fadern Chambertin tillhör toppförärvarna i Holstein. Han kännetecknas som en mycket
stark nedärvare av elasticitet, rörelse, härlig bärig galopp och hoppförmåga. Avkommorna är mycket framgångsrika i sporten. I OS 2008 hade han två avkommor med Can
Do och Cedric, som med Laura Kraut tog guld i lag. En olycka 2009 tog hans liv. Cuper
även bror till Chacco-Blue för nu Chambertins blod vidare.
Moder D-Livia gick själv Svår Internationell Hoppning med Sören van Rönne.

CHAMBERTIN

Cambridge
Desiree VII
HSP

D-LIVIA

Landgraf I
Walapaih

Caletto I
Hilgende
Cor de la Bryere
Wilca
Lady Killerxx
Warthburg
Calypso I
Mellanie
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Cor de la Bryere
Marlonxx
Rantzauxx
Lord
Sailing Lightxx
Aldato
Cor de la Bryere
Raimond

Rantzauxx
Tamerlanexx
Foxlightxx
Lady Killerxx
Blue Peterxx
Anblickxx
Rantzauxx
Ramzesx

Born in Sweden
”Svenska uppfödare kan,
svenska hästar kan!”
Jens Fredricson på RS Lunatic

Sänkt
premie när
du försäkrar
ditt föl!

N

u sänker vi årspremien när du
försäkrar ditt svenskfödda föl. Om
du väljer Agria A1 Liv och Användbarhet med Agria A1 Veterinär vård ingår även
Agria Extra, en trygghet för dolda fel.
De senaste åren har inneburit stora internationella framgångar för svenskfödda hästar.
En stark och konkurrenskraftig avel är viktig
för svensk hästnäring och det vill vi stötta.

agria.se, 0775-88 88 88
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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TOP SILVIO HÄSTAK RP 180
Foto: Ida Lindemann

ASRP:s Bruksprovsvinnare 2013 med 9 -9 i hoppning. 9 -9 fick han också av testryttaren. 48 p exteriört med en 9:a på typen.

Silvio inköptes som 2-åring. Hans mor är en engelsk New Forest. Morfadern Silverlea Rambo kommer från Mrs Stainers välkända och framgångsrika
brittiska stuteri Silverlea. Silvio köptes in tilltänkt att
kunna bli en efterträdare till fadern Top Nordpol.
Han visade senare att han inte bara kunde röra
sig och hoppa som sin far. Han hade också nedärvt faderns trevliga lättsamma temperament. När
vi sedan började rida honom upptäckte vi vilken
otrolig balans och ridbarhet han hade. Redan från
första början kunde han bära upp både sig och sin
ryttare. Inhoppningen gick otroligt fort och lätt. Han
var alltid positiv, inget tittig utan gjorde allt rätt. När
vi första gången tog fram Silvio till vår ryttare Juri, var denne lite skeptisk till att rida en
ponny. Men efter att ha suttit upp på hästen och sedan tagit första språnget, utbrast han:
– Bästa ponnyn jag suttit på! Världens bästa ponny!
Ja, så lätt kan det gå och så lätt ska det vara med barnens ponny. Att han sedan ser
ut som en häst, gör det bara ännu lättare att röra sig i balans. Vi hoppas och tror Silvio
som sin far kan nedärva det fina temperamentet, ridbarheten, rörelsen och sedan den
fantastiska hoppförmågan.
I februari 2016 lämnade vi Top Silvio till Mathilda Bohlin i Helsingborg. Det gick inte
många veckor förrän de startade och placerade sig i sin första LA. Planen är nu tävlingar
april månad ut, hem för betäckning i sommar, för att därefter återvända till Mathilda. Och
en lång fin tävlingskarriär.

n

Så söker ni en prestationsavlad ponnyhingst med rent ponnyblod som kan tillföra hoppning och ett riktigt fint temperament - passa då på att använda Top Silvio i år!

*2009
146 cm
Bruksprovsvinnare
2013

Nantano

TOP NORDPOL

Dirty Diana
Silverlea Rambo

SILVIA VII

Francis
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16:57

Nante I
Komtesse
Durello
Tamara
Silverlea Sportlight
Silverlea Red Rambler
Nasser
Lotte V

TRITON HÄSTAK 1330

Endast det bästa är BRA nog!
Världscup segrare, topp placerade hästar från alla håll: Cabachon, Casall, Winningmood, Darco, Cassini, Caretino.
Mormor Cita är syster till Världscupsegraren GOLDIKA som vunnit Världscupen med
både Toni Hassman och Mc Lain Ward.
Tala om komplett sto-hingststam i Triton Hästak som själv erhållit hoppdiplom
som 3-åring och som godkänts i SWB 2016.
Triton är den moderna hopphingsten som är prestationsavlad för hoppning i många generationer. En komplett hingst med galopp, modell, teknik, kapacitet och som har en
stam som är av största intresse att få in i sin avel.
Triton guldkantas av topphästar i hela sin härstamning. Hästar som själva hoppat och vunnit 150-160 klasser. Gener som han för vidare till sina avkommor. Gener som
kapacitet, teknik, hållbarhet, försiktighet - mod, ridbarhet och typ, är alla saker en häst
behöver för att kunna ta sig till toppen.
Ju bättre och ju fler topphästar en häst har i sin stam, desto säkrare är hästens nedärvning. Avelsvärderingsnämndens utlåtande för Triton är att han kan bidra med bra
avstamp, scope, god hoppteknik och snabb reaktionsförmåga.
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Fadern Cabachon, Premiehingst i Mecklenburg, vann 5-årschampionatet i Norge,  blev
2:a i Falsterbo, 9:a i Zangarshide, hade en lysande karriär med Stein Endresen. Såldes
sedan till Aleksandr Onysjtsjenko för en summa runt 30 miljoner.
Farfadern Casall, Rolf Bengtssons fantastiska 1:a häst med brons i lag EM och 4:a
individuellt, behöver väl ingen mer presentation.
Morfadern Winningmood, som Ludo Philippaerts först hade sådana framgångar med
och som 2009 såldes för en fanastisk stor summa till Luciana Diniz. Winningmood och Luciana har vi sedan sett ta många segrar i de största tävlingarna världen över.
Hans far Darco som med Ludo Pilippaerts blev en topphäst med mängder av segrar och
placeringar i Internationell GP. Vinnare av Volvo World Cup. Placerad VM i både Stockholm och Barcelona. Darco har i många år toppat WBFSH Världsranking som världens
ledande hopphästproducent.
Cassini I är även han känd över hela världen som en av de mest framgångsrika förvärvarna till de bästa hopphästar som varit och är aktiva i sporten.
Concerto II anses av många som Contenders bästa son. Belönad med 10 i hoppning,
men hann bara verka i avel tre år innan han gick bort.
Caretino, toppförärvare av internationella hopphästar. Han har över 50 godkända hingstar efter sig och ett 40-tal segrar och placeringar i svår hoppning.
Carpaccio vann sitt bruksprov i hoppning och var 2:a i provet som gångartshingst. Carpaccio är en son till Caretino.
Caretino är också far till Casell, så han finns representerad på både Tritons fäderne och
möderne sida.
Tritons mor Harmonien, köptes som 2,5- åring av uppfödaren Ludo Pilippaerts som har
Citta i avel hemma i Belgien. Harmonien verkar hos oss hemma på HÄSTAK som avelssto och Triton är hennes första föl och Cabachons första godkända son.
Triton Hästak har en förädlingsprocent på 41,41%.

*2012
166 cm
SWB

Caretino
Kira XVII
CABACHON
Concerto II
Lady Mobilcom
Eiche I
Darco
Winningmood
N. Unellie
HARMONIEN
Carpaccio
Citta
Zelena II

Casall
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Caletto II
Lavall I
Contender
Joost
Lugano van la Roch
Cassini I
Caretino
Lagos

NYHET!
GROOV 150

HÖG PROTEINHALT

Ny i familjen!
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LILL COTTE HÄSTAK
Lill Cotte gjorde sitt 70-dagarsprov
i Redefin, Tyskland. 2008 premierades han och verkade i avel via
Mecklenburg eller via ett stolicens i
SWB.
Han är en prestationsavlad hopphäst med mycket bra gångarter,
underbart temperament och en
fantastisk ridbarhet. Linjeavlad på
Holsteinerstam 7126, som 2015
intog 5:e plats i världen som Bästa
stostam för hopphästar. (Eric van de
Velutens framgångsrika Svår klasssto Oruna ”Gräfin”.) Lill Cottes far Cortus är också
han en prestationsavlad hingst av högsta Holsteinerklass placerad i flera internationella
160- klasser.
Modern Attention Please e. Acord II inköpts på Hannoverarauktionen. Hon fick 9:a i
hoppteknik vid 3-årstesten.
Mormor Robina har även hon 9:a i hoppförmåga i Tyskland, är mor till flera tävlingshästar. Acord II-sonen Almirant var 2003 bästa Acord-avkomma i Tyskland och gick M som
5-åring innan han såldes till Schweiz. Acrobin var bästa 4-åring e. Acorado och tävlas
nu internationellt liksom helbrodern. Så Acord-blodet har varit mycket framgångsrikt på
denna stolinje.
2009 gick Lill Cotte både Falsterbo och finalen i Breeders. Även 2010 kvalade han till
Falsterbo och gick Breedersfinalen. 2011 tog han flera placeringar i 140, kvalade till
7-årschampionatet både i Falsterbo och Breeders.
2016 började Joel och Lill Cotte året med att vinna 140. Planen för i år är att de båda
ska debutera i Svår klass och etablera sig där. Lill Cotte har nedärvt att fantastiskt temperament på sina avkommor. De rör sig bra och visar mycket fin hoppning. 2015 blev
Sensation Hästak e. Lill Cotte – Cardento Sveriges högst bedömda 4-åring vid Kvalité
med 9,5 – 10 i hoppning.

*2004
167 cm
Brun

Cantus

CORTUS

Zita
Acord II

ATTENTION
PLEASE

Robina
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Caletto
Monoline
Ahorn Z
Tshita
Ahorn Z
Ribecka
Ritual
Wamora

Safety-System
EST.
1989

EST.
1989
The modern and winning concept
www.safety-system.com

Safety-System

Hindermaterial Cavaletti
Dressyr
Staket

Nyhet Mjukbommar!

Se vår hemsida för alla våra produkter!

www.Safety-System.com

Safety System AB
Tillinge Tibble
745 94 Enköping
Order tele. 0171-44 80 24
Fax. 0171-44 80 38
E-post. Info@safety-system.com
Öppetider: vardagar 09.00-17.00
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CASANOVA HÄSTAK DVH 1231

TAILORMADE TEMPTATION

Casanova premierades i Dansk varmblod i Herning 2016. Därefter gjorde han 14 dagarstest. Han premierades sedan i Mecklenburg. I år verkar han i avel via Mecklenburg eller
via ett stolicens i SWB. En prestationsavlad hopphäst, som nämnden i Dansk varmblod
sa: ”Bättre stostam för hoppning finns inte i Danmark!”

Fadern Cosmeo godkändes i Holstein med 9 i karaktären i hoppning. Han var Premiehingst i Herning och vann sitt bruksprov. Vann såväl 4 som 6-årschampionatet. Var i final
i både Falsterbo och Bundeschampionatet. Han har sedan fortsatt sin tävlingskarriär
med internationella placeringar och såldes i början av 2016 till USA. Casanova är Cosmeos första och enda godkända son.
Vi har haft Cosmeo i vårt program och han har lämnat många fina tävlingshästar på väg
upp i klasserna, bland annat Breedersvinnaren Cosmic.

Ut

Cosmeos far Contender är en av de hingstar i världen som har levererat flest internationella topphästar, Meredith Michaels-Beerbaums Checkmate som vunnit Global Champions Tour och flera World Cup, Montender som med Marco Kutscher tog dubbelt guld vid
EM och brons vid OS i Aten.
Diana är helsyster till godkända hingsten Diamant de Revel. Hon blev Bästa hopphäst
som 2-åring. Förutom Casanova har hon också lämnat godkända hingsten Hattrick. Vid
unghäst- VM i Zangershide 2015, hade Diana två avkommor med Hattrick i 5års- och
Handybeat i 7-årschampionatet. Mormoderns två systrar hade även de var sin 7-åring
representerad i VM. Detta säger väl allt om vilken fantastisk stostam det är!

Tar
för

Diamant de Semilly vann Guld vid lag-VM Jerez. Varit fransk mästare och haft en fan16

Tel:

ON

tastisk tävlings- och avelskarriär. Diamant de Semilly intar nu 1:a platsen på världsrankingen över bästa hoppförärvare i världen, WBSFH.
Queen har lämnat godkända hingsten Diamant de Revel och præmiehingst Akando. Vid
sitt ridprov fick hon hela 9,5 i hoppteknik. Hon Elitpremierades redan som 9-åring.
Quidam de Revel blev fyra vid OS i Barcelona med Hervé Godignon och köptes sedan
till Thomas Velin. Tillsammans tog även de flera internationella segrar. Avelsmässigt har
han satt stora spår efter sig. Vid VM i Jerez var han far till hela 10 avkommor som startade. Han är far till flera godkända söner.
Förädlings 47,6%

*2013
164 cm

COSMEO

DVH

DIANA

Calypso II
Gofine
Caletto I
Edda
Ariane II
Le Tot de Semill
Diamant de Semilly
Venise des Cresles
Quidam de Revel
Queen
Immedor

Contender

Utbildning och tillridning av unghästar

Tar emot unghästar för inridning och äldre hästar
för tillridning, försäljning och tävling.
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Tel: +46 70 - 534 44 22 info@olegstefanov.com www.olegstefanov.com

Cor de la Bryére
Ramiro Z
Cor de la Bryére
Lord
Grand Veneur
Elf III
Jalisco B
Nimmerdor

Anders Kjellson, ägare till Hästak som har investerat i solceller med LRF-rabatt

Låt solen producera din el – både klimatsmart och ekonomiskt
Elproduktionen från en solcellspanel är tyst och förbrukar inget material eller
bränsle. Solcellerna passar dig som har stora takytor, till exempel laudgård, stall,
maskinhall eller ridhus. Med en livslängd på minst 25 år är det en långsiktig investering för dig som både vill vara klimatsmart och ekonomisk.
Som LRF-medlem kan du köpa solceller till extra rabatterade priser via Ahlsell. Vill
du få hjälp med rådgivning och kostnadsförslag, kontakta Ahlsells underleverantör Solar Supply och uppge att du är LFR-medlem:
Mikael Abaji, mikael.abaji@solarsupply.se, tel 0725 501542
Peter Johansson, peter.johansson@solarsupply.se, tel 0707 123350
Anders med Dirco, segrare vid fölchampionatet med modern Castanja.
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Språngavgifter år 2016
Casanova, Cuper, Dirco, Lill Cotte, Triton, Top Silvio
tjänstgör via transportsperma och direktsemin hos HÄSTAK.

CUPER, DIRCO HÄSTAK, TRITON HÄSTAK
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 6 500:LILL COTTE HÄSTAK, CASANOVA HÄSTAK
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 5 000:3 000:- rabatt lämnas till sto placerad 150,
Prestationsklass III
2 000:- rabatt till sto placerad 140,Prestationsklass II, Elit
1 000:- rabatt lämnas till sto placerad 130, Dpl,
Prestatationsklass I eller efter hingstar vi haft i
vårt program.
TOP SILVIO HÄSTAK
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 3 500:DIRCO HÄSTAK
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 3 500:- för
ponny under 148 cm.
Fraktkostnad 350:-/ post el. bilskick.
Fredagsskick Slingan 550:- el flyg Arlanda 600:-/skick
HÄSTAKS stationsersättning för hingstar i vårt program är 1 000:-. Semin inkl veterinäravgift hela säsongen 1 700:-. (Stationsersättning övriga hingstar, ej med i vårt program,
1 700:-.) I priset ingår alla veterinärkostnader och semineringar under säsongen.
Slingan bil utgår från HÄSTAK kör söderut till Malmö. Därefter flyg till Arlanda
el. Bil 1 (Västkusten): Malmö - Göteborg - Vara el. Bil 2 (Inlandet): Malmö - HÄSTAK
- Växjö - Jönköping - Ödeshög. Bilarna går varje fredag samt dag innan el. helgdag då
posten inte går. Mer info 0477 – 600 82
Moms, och ev. frakt tillkommer på samtliga priser. Skulle ditt sto ej bli dräktigt
eller kasta får du språngavgiften tillgodo till år 2017 på någon av HÄSTAK ägd
hingst stationerad på HÄSTAK 2017.
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EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan).

Välkommen till HÄSTAK!
Tävlings - Handelsstall - Hingsstation & Stuteri

CASANOVA HÄSTAK 2013 e. Cosmeo - Diamant de Semilly - Quidam de Revel
Vetlanda

Orrefors

Växjö
Ingelstad

Tingsryd
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Tel 0477-600 82
070-515 97 90
360 23 ÄLMEBODA
hastak@msn.com
www.hastak.se

Rävemåla
122
Karlskrona

Ronneby
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www.ekoreklam.se
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