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JOIN THE DAY!
Ettårige hingsten Bowler Day e. Maharajah - Jackie Bowler säljes i andelar

Bowler Day säljs i 20 st andelar med á priset 10 000 kr. Månadskostnad per andel 
ca 700:- till 750:-/andel. Bowler Day kommer att administreras av Easy KB. 
När andelarna är fulltecknade registreras det på Easy KB och registrering sker i maj 2019. 
Bowler Day kommer att gå i träning till Anders Zackrisson i aug/sep 2019.

Intresseanmälan/frågor Anders Zackrisson tel: 070-720 48 47 eller uppfödaren Team Lindvall HB/Mikael Lindvall tel: 070-879 65 34

20 
an

Mörkbrun och rättställd ettåring hingst med humör. 
Fadern Maharajah (23.534.423:-) och Jackie Bowlers far Gigant Neo (20.254.374:-) vann båda
Frankrikes största lopp Prix d´ Amerique. Maharajah ligger i topp tre i hingststatistiken (Vinstrikaste
fadershingst) i Sverige. Jackie Bowler vann lopp varje år hon tävlade (2-åring-8-åring). 
Hon var en stenhård märr på tävlingsbanan som alltid gjorde sitt bästa . 
Under sin tävlingskarriär sprang hon in  1.296.825:-

MIRELLA ZAZ

Intresseanmälan/frågor Anders Zackrisson tel: 070-720 48 47 

Fint sto efter Scarlet Knight säljes i andelar

MODERN ÄR MYCKET FINA DIORA SOUND som tjänade strax över 800 000 kr med 9 segrar och totalt 36 pallplatser! 
Satte två banrekord på Kalmar vilka står sig än idag, som treåring fina 12,7/1640a  och som fyraåring 14,5/1640 volt!
Gick även en 12-tid över medeldistans  som fyraåring och som äldre svenskt rekord i monté över lång distans. 
Diora Sound är mycket intressant i aveln och köptes in som fölsto för att få fram det lilla extra!

ZUCCEZZ ZACK är en riktig trevlig och fin individ som varit i träning sedan i maj. 
Han är mycket mängdtränad och har nu börjat gå lite intervaller. Han har lätt för sig, är
en stor och fin hingst som Anders tror riktigt mycket på . 

Andelshäst
Zuccezz Zack hingst född 2021 e. Maharajah - Diora Sound

hos Anders Zackrisson

Zuccezz Zack kommer att administreras av Asap KB.  Pris 1/20 del 10 000 kr .
Beräknad månadskostnad för 1/20 del ca 600-850 kr.

För mer info & frågor kontakta Anders Zackrisson 070-720 48 47

FADERN MAHARAJAH har vunnit avelsligan i flera år,  avkommorna har hittills sprungit in ca 220 miljoner och vinner lopp
varje vecka. Själv tjänade Maharajah 23,5 milj kr och vann 31 lopp på sina 59 starter. Är fader  till bl a Who’s Who,
Makethemark och Moni Viking som alla tjänat över 10 miljoner!

´
DRÖMMAR - SPÄNNING -  GEMENSKAP & FART!

Häng med 
på en

20 
andelar
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