Toppstammede Ferrari B.R. til salgs!!
E’ Muscles Yankee U. Bauxite e S.J.’s Caviar
Bane: Bjerke, Trener: Bo Westergaard

Kjøpe toppstammet B.R.-åring som skal I trening til Bo Westergaard?
Team Bo Westergaard har hatt stor suksess med sine norskfødte unghester de siste årene. La oss
nevne klasseløpsvinnere som Carte Blanche, My Happiness E.P, Clara B.R. og Berverly B.R.

Nå har du mulighet til å kjøpe deg inn i toppstammede Ferrari B.R.
Dette er en åring etter Muscles Yankee u Bauxite.

Moren Bauxite var selv veldig lovende som unghest, men skader gjorde sitt til at hun måtte legge
løpsskoene på hylla alt for tidlig. Hun startet totalt elleve ganger i karrieren og vant fire av disse.
Hoppa travet 1.14,1/1609 meter autostart allerede i sin andre start, noe som også ble hennes
bestenotering.

Meritter: Tarport Frenzy Trot i Drammen 2007. tredje i Haukaas løpet i Bergen 2007.
Karrieren har også startet lovende i avlsboksen. Bauxite har så langt to avkom i startklar alder. Cæsar
B.R. er den førstefødte. Han har vunnet 6 av 21 løp og løpt inn over 180.000 kroner til sine eiere så
langt i karrieren.
Diadora B.R. er Bauxite’s andre avkom. Hun innledet karrieren med å sette banerekord på Bjerke som
toåring hvor hun travet 1.17,6/1640 meter voltestart. Hun har fulgt opp i år og så langt har hun
vunnet 3 av 4 løp og er en av landets beste 3-års hopper. Diadora B.R. spurtet inn til seier i vårserien
på Biri og i sin siste start ble hun toer i Benn Orres Minneløp på Drammen etter å ha travet hele løpet
utvendig for lederen.
Når det gjelder Ferrari B.R. har han med andre ord genene i orden. Oppdretter Bjørn Rishaug har likt
denne hesten helt siden han ble født. Han har hele tiden vært kongen i «flokken» sier Rishaug.
Bo Westergaard har selv vært hos Rishaug på Ler å inspisert hesten.

« Jeg likte hesten ved første øyekast. Han har helt riktig benstilling og et flott eksteriør. Man kan si at
dette er en hest jeg falt for med en gang og når han samtidig har stammen i orden er jeg ikke redd
for å anbefale denne hesten. Ferrari B.R. kommer fra et kvalitetsoppdrett som år etter år viser
vinnere. Her får man en hest som virkelig er spennende med tanke på unghestløpene sier – Bo
Westergaard.

Info om treneren:

Bo Westergaard har som de fleste vet flyttet virksomheten sin til Holt Gård på Kløfta. Bo kan friste
med en galoppstrekke på 400 meter i dyp sand, rettbane på 1200 meter og en treningsløype på 9 km.
Hestene kan også boltre seg i store flotte luftegårder der de går sammen i flokker. Dette er en viktig
del av grunnprinsippene til stallen der sosialisering og hestens psyke er svært viktig for oss.
Rundt Holt Gård er det i tillegg en rekke skogsløyper i naturskjønne omgivelser. Man kan godt si at
omgivelsene er optimale med tanke på trening av travhester av høyeste kvalitet.
Team Bo Westergaard jobber på og er i stadig utvikling der vi ønsker å utvikle konseptet slik at
kommende og nåværende hesteeiere og hester har de beste forutsetninger og betingelser. Vi mener
Hesteeiere.no er en unik mulighet til å få nye folk inn i denne herlige sporten og ikke minst er dette
en unik mulighet til å dele gleder med andre. Hele teamet er i gang med en ny spennende tid i Norge
og ser fram til mange gleder og gode opplevelser innen norsk og skandinavisk travsport sammen med
hester og hesteeiere.

P.S. I 2014 har stallhestene startet 101 ganger og vunnet 22 løp. Dette gir en
seiersprosent på over 20 noe som vi er svært godt fornøyde med.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på:

Mvh
Bo Westergaard
Tlf
0047 45115255

