Prix de France-vinnaren

NORAS BEAN
Manke 163 cm
Kors
161 cm
Längd 163 cm

Född 2005 e. Super Arnie – Easy Bean e. Songcan
*1.11,3ak • *1.11,7am • 11.729 153 kr • 72 st: 21-17-10
Slog Varennes världsrekord!

• Segrat i storlopp i fem SEX länder
• Har vunnit från alla positioner
• Har endast galopperat tre gånger
• Har aldrig blivit diskad
• Platsprocent: 67%. Segerprocent: 29%

När Noras Bean som 4-åring segrade i Grand Premio Continentale på
1.12,4a/2.060 meter på 800-metersbanan i Bologna, slog han Varennes
världsrekord på medeldistans.

Segrade i Prix de France som 9-åring!

Sin fantastiska speed visade Noras Bean i detta världens största medeldistanslopp.
Efter att ha legat i kön vid upploppets början stod han som segrare när mållinjen
skars. Vi siktar på ett meeting till i Frankrike denna vinter.

Stefan Söderkvist

Noras Beans främsta egenskaper var
motorn och bakaktionen men framför
allt hans löphuvud som t.o.m blev
bättre med åren. Att han var så hållbar
och kunde tävla i eliten i så många
år är också unikt. Tillsammans med
Fridhems Ambra är han den bästa häst
jag kört.

Ulf Stenströmer

Noras Bean är en otrolig individ som
har humör och en jäkla inställning till
sitt jobb. Humöret använde han nästan
alltid till sin fördel. Han har betytt
otroligt mycket för vår rörelse och
han har en stor plats i mitt hjärta. En
komplett travhäst som inte var bäst på
nåt men bland de bästa på allt!

Fadern mångårig avelschampion

Super Arnie var en av Sveriges framgångsrikaste och populäraste avelshingstar
genom tiderna och är för dagen aktuell som farfar till årets stjärnskott
B.B.S.Sugarlight – *1.11,5am samt fjolårets E3- och Breeders Crown-vinnare
Amazon Am, *1.12,0ak. På mödernet har han även lite franskt inslag.

Större segrar:
Prix de France • Gran Premio Continentale • Nationernas Pris
• Gulddivisionsﬁnal • N.J.Kosters Memorial • Delﬁnal till
Olympiatravet • Sikta mot stjärnorna, ﬁnal • Prijs der Giganten m.ﬂ.
Dessutom tvåa i...
Criterium Continental, Kungapokalen, Jubileumspokalen, SM,
Jämtlands Stora Pris och Europeiskt Femåringschampionat m.ﬂ.

Pris: 2.000:- vid bokning.
18.000:- vid levande föl.
Moms och veterinäravgifter tillkommer.
Hingststation: Alebäcks Stuteri

Kontaktpersoner:
Thomas Gustafsson • 0763-63 98 41 • tho.gus@telia.com
Ulf Stenströmer • 070-326 63 93 • stallstenstromer@hotmail.com

Avkommorna är nominerade
till Breeders’ Crown

