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Mer info

Mått: Manke 165 cm, Kors 167 cm, Längd 167 cm

Offentligt omdöme (2020-11-06)
Härstamning Far

Muscle Hill *1.08,5ak/ 25.059.035 kr e. Muscles Yankee inledde karriären med en andraplats och tog därefter 20 raka
segrar. Han segrade bl.a. i Hambletonian Stakes (GrI), Breeders Crown (två- och treåring, GrI), samt ytterligare fyra
Grupp I-lopp. Muscle Hill utsågs till "Årets tvååring" och "Årets treåring", samt till "Årets Travare" i USA som treåring.
Avelsdebuten skedde i nordamerikansk avel 2010 och de vinstrikaste avkommorna är Marion Maurader *1.08,6a/
$3.392.609 (Triple Crown-vinnare), Resolve 1.08,4a/ $2.621.086 (flerfaldig Grupp I-vinnare), Ariana G *1.08,6a/
$2.465.959 (vinnare av Hambletonian Oaks), Manchego *1.07,7a/ $2.413.181 (vinnare av Breeders Crown, GrI) och
Southwind Frank 1.09,4a/ $1.950.887 (flerfaldig Grupp I-vinnare). Han har också lämnat Hambletonian-vinnaren
Trixton *1.08,7a/ $947.057. Muscle Hill har 474 svenskfödda avkommor och de vinstrikaste är Green Manalishi, Mellby
Free *1.09,7a/ 8.498.830 kr (flerfaldig Grupp I-vinnare), Villiam *1.11,3a/ 6.250.660 kr (flerfaldig Grupp I-vinnare), Day
or Night In *1.10,2a/ 5.221.371 kr (tvåa i Criterium Continental, GrI) och Pasithea Face *1.08,9a/ 5.034.507 kr (trea i
Svenskt Trav-Oaks, GrI och StoChampionatet, GrI). Muscle Hill har lämnat 26 svenskfödda miljonärer och tilldelades år
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https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/owner/ts708061/horses
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/breeder/ts246844/horses
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse/ts754397/pedigree
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse/ts754397/results
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse/ts754397/history
https://sportapp.travsport.se/sportinfo/horse/ts754397/breedingevaluation


2017 värdeomdöme Elit för utomordentligt god förärvning. Dessutom har han lämnat finske kriterievinnaren
Raskolnikov Frido 1.13,1a/ €204.249 och den obesegrade norska stoderbyvinnaren Hillary B.R. *1.09,9a/ 4.044.280 kr.

Härstamning Mor

Naga Morich *1.14,2ak/ 97.000 kr e. Enjoy Lavec har lämnat sex avkommor födda 2013-2019, varav fyra har nått
startbar ålder, tre har startat och en segrat. De vinstrikaste är Green Manalishi och treåriga Nagamori Hall 1.16,2a/
29.000 kr.

Härstamning Mormor

Elitstoet Dame Lavec *1.14,3ak/ 678.310 kr e. Quito de Talonay har lämnat nio avkommor födda 2002-2016, varav åtta
har startat och sex segrat. De vinstrikaste är Raja Mirchi 1.08,9a/ 8.726.632 kr (flerfaldig Grupp I-vinnare och
Elithingst) och Lavec Kronos *1.09,9a/ 5.783.514 kr (flerfaldig Grupp I-vinnare).

Nämndens omdöme om hingstens härstamning

Fadern Elithingst. Moder med ojämn förärvning, mormor Elitsto.

Prestationer

Green Manalishi debuterade som tvååring i Nordamerika med att göra tio starter och ta fem segrar respektive fem
andraplatser. Han segrade i William Wellwood Memorial (GrI), samt var tvåa i Grupp I-loppen Breeders Crown och
Peter Haughton Memorial. Det blev sex segrar på 13 starter som treåring och då segrade han i Canadian Trotting
Classic (GrI), samt var trea i Earl Beal Jr Memorial (GrI). I år som fyraåring har han tävlat i Sverige och hittills gjort sex
starter utan att segra. Green Manalishi var den vinstrikaste hingsten/valacken i den svenska kullen, både som två- och
treåring. Han tävlade som två- och treåring i Nordamerika. Där var han den näst vinstrikaste hingsten/valacken som
tvååring och den fjärde vinstrikaste hingsten/valacken som treåring.  
Green Manalishi har hittills tjänat 10.418.939 kronor och satt rekordet 1.08,7 med autostart över kort distans vid seger
som treåring på Meadowlands (milebana). Han har hittills tjänat 359.274 kronor per start.

Vinstrikaste lopp

Nämndens omdöme om hingstens prestationer

Prestationer av högsta klass som två- och treåring i Nordamerika.

Datum Placering Lopp Vinstsumma Ålder

� Canadian Trotting Classic, GrI
(2:a Pilot Discretion, Smart as
Hill)

��� ����USD �

� William Wellwood Memorial, GrI
(2:a Smart as Hill, 3:a Okeanos)

��� ����USD �

� Breeders Crown Final, GrI (1:a
Gimpanzee, 3:a Hudson River)

��� ����USD �

� Peter Haughton Memorial, Final,
GrI (1:a Don't Let'em, 3:a Mass
Fortune K)

��� ����USD �

� Zweig Memorial (1:a Greenshoe,
3:a Marseille)

�� ����USD �



Veterinär beskrivning

Hingst visad i tävlingskondition med veterinära anmärkningar i form av led- och senskidefyllnader i flera leder.
Frysbränt överben insida skenben höger fram.

Röntgen

I hasleden vänster bak ses på mellersta styråsen, osteochondros med ett mindre benfragment. I hasleden höger bak
ses på mellersta styråsen osteochondros utan benfragment. Bakknän och kotleder båda bak avseende osteochondros
och lösa benbitar är utan anmärkning.

Temperament

Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället.

Exteriör beskrivning

Stor högställd lätt och överbyggd hingst. Litet uttrycksfullt huvud, väl ansatt något kort hals, smal bringa, djup bål,
långa liggande bogar, lång manke, kort rygg och långt sluttande välmusklat kors. Långa skenor och kotor, fransysk
höger fram och hastrång. Tåvida rörelser fram i skritt och trav.

Avkommor

Green Manalishi har inte varit verksam i aveln.

Slutomdöme/beslut

Hingstens skattade avelsvärde är högt, 83 poäng.


