BOARDWALK HALL, 1.10,7 - 169.490 €
°2003, 1.58m, 56 starts: 7- 8- 7
http://labanquedusang.com/servlet/GetBBData?breed=warm&trotter=boardwalk+hall
De internationale fokkerij wordt gedomineerd door de bloedlijnen van Speedy Crown en Super Bowl. Met als
gevolg: een (te) nauwe “genenpool”. Door de opkomst van de “Hall-brothers” en hun zonen vind er echter een
revitalisatie plaats in de fokkerij, al dienen de fokkers daarvoor diep in de buidel te tasten. Nu is er echter een
uitgelezen mogelijkheid om te kunnen fokken met 's werelds beste outcrossbloed voor een verantwoorde prijs:
Boardwalk Hall!
Vader Conway Hall is één van de populairste hengsten van Noord-Amerika, hij bracht dan ook cracks als
Windsong's Legacy, 1.10,2, $ 1.744.644, Make It Happen, 1.11,4, $ 907.829, Creamy Mimi, 1.10,7, $ 927.169
etc. De moederlijn van Boardwalk Hall is “hot” in Amerika. Zo bracht moeder B Cor Tamgo o.a. Broadway Hall,
2jr. 1.12,6, $ 436.790 , een volle broer van Boardwalk en één van de succesvolste dekhengsten van de VS.
Daarnaast was Tom Cango, 2jr. 1.12,8, $ 299.433 één van de allerbeste tweejarigen van 2008. Grootmoeder B
Cor Tamara, 1.15,8, $ 186.214, bracht cracks als B Cor Pete, 1.10,5, $ 893.076, B Cor Timgo, 1.12,7, $
641.641, Yorktown Gunner, 1.10,9, SEK. 2.487.050 en Clarice Marie, 1.13,1, $ 201.230 . Daarnaast is ze nog
grootmoeder van o.m. Banker Hall, 1.11,2, $ 1.026.624 .
Boardwalk Hall was een $ 160.000- jaarling, wat veel zegt over zijn exterieur en afstamming. Hij debuteerde als
tweejarige (één zege uit vijf starts, Late Closer Trot te Lexington) en koerste t/m afgelopen najaar. Zijn
belangrijkste verrichtingen:









1e Review Stakes
2 e New York Sire Stakes
3 e Gran Premio Memorial Giorgi Jegher (Gr. III)
4e World Trotting Derby (Gr. I)
4e Bluegrass Stakes
5e Gran Premio Citta di Treviso (Gr. I)
5e Gran Premio Citta di Montecatino (Gr. I)

Net als zijn broer Broadway Hall is Boardwalk Hall een mooi gelijnde, donkere hengst met veel uitstraling. Hij
beschikt over een flegmatiek karakter, veel explosiviteit en de zo gewenste “early speed” . De uitgelezen
mogelijkheid om voor een betaalbare prijs te kunnen fokken met 's werelds beste outcrossbloed!

Productie :
Eerste jaar ter dekking in Noorwegen: geboorten 2010
Rapport :
http://www.hingstekatalogen.no/images/stories/file/Karing/Varmblodshester/Avlsvurdering_Board
walk_Hall.pdf
Producten:
http://www.travsport.no/Global/www.travsport.no/Statistikk/2012/M%c3%b8nstringsl%c3%b8psov
ersikt_hingster_2012_varm.pdf ( 8e plaats bij het geslaagd aantal 2-jarigen 2012, met aantal
deelnames in de proefrennen .)

http://www.travsport.no/Andre-elementer/Sok-etter-hestkusklop/Sok-etterhest/?search=boardwalk+hall

