PAPAGAYO E
e. Coktail Jet — Ann Speedy T e. Speedy Tomali

Rekord 1.09,5

Innkjørt NOK 8.240.309

VERDENSMESTEREN

Papagayo E vinner VM i New York på ny verdensrekord med toppede ører foran Timoko, Crea ne og Oasis Bi. Foto: G. Forni

Verdensmester, Papagayo E, debuterer i avlsboksen i 2018 med de aller beste forutsetninger. Far er
franskfødte Coktail Jet som har vært den dominerende avlshingsten i Europa i mange år. Coktail Jet har
ca. 2800 avkom og det er verdt å merke seg at Papagayo E er den raskeste hesten etter Coktail Jet.
Mor er Eliteavlshoppe Ann Speedy T som har en sterk morslinje. Hennes fire avkom er alle vinnerhester
og mormors søskenflokk (4 startende m/bl a. topptraveren Bicycle) vant 79 løp på 476 starter og tjente til
sammen over 6.7 millioner kroner. Morfar er avlsmatadoren Speedy Tomali som blant annet har
produsert elitehestene Tamin Sandy, Gentle Star, Fräkke Fredrik, Tomali Sandy og Turbo Sandy.

Papagayo E ble vist for avlsvurdering 2017 og omtalen fra avlskomiteen var blant annet at Papagayo E
var en harmonisk hingst med godt hingstepreg og meget godt lynne. Papagayo E gikk til topps i
avlsvurderingen med en forventet høy avlsverdi og hele 82,5 poeng - den høyeste poengsum
noensinne gitt til en norskfødt hingst.
Papagayo E ble målt til:

Mankehøyde: 165cm Lengde: 170cm

Påmeldingsavgift kr. 3 000 + mva. Føllavgift kr. 35 000 + mva.

Rabattmuligheter sesongen 2018— se neste side

Rabattmuligheter på føllavgift sesongen 2018
KATEGORI 1:

Kun påmeldingsavgift om hoppen oppfyller et

av kravene under.


Hopper som har tjent mer enn kr. 500 000.



Hopper med rekord bedre enn 12,5.



Hopper etter Viking Kronos, Muscle Hill eller Ready Cash.



Hopper med et eller flere avkom som har tjent over kr. 500 000.



Hopper med mor som har tjent mer enn kr. 1 000 000 eller produsert et avkom som har
tjent mer enn kr. 1 000 000.

KATOGERI 2:

50 % rabatt på føllavgift for:



Hopper som har tjent mer enn kr. 300 000.



Hopper med rekord bedre enn 13,5.



Hopper som har produsert to eller flere avkom som har tjent mer enn 300 000.



Hopper med mor som har tjent mer enn kr. 500 000 eller produsert et avkom som har tjent
mer enn kr. 500 000.

KATEGORI 3:


20% rabatt for flere hopper fra samme eier

To eller flere hopper fra samme registrerte eier,

20 % rabatt på føllavgift på hoppe

nummer to og utover.

10% rabatt for eier som er medlem av TRAVAVL.NO (Denne rabatt kan ikke nyttes sammen
med andre rabatter).

Ulf Ohlsson: «Papagayo E var en häst som
hade allt, han var både stark, snabb och
pullade aldrig i loppen»

Papagayo E vinner Kjell P. Dahlströms Minne på ny norgesrekord e er et løp i dødens på
Prix d’Ameriqe deltakeren/Tenor de Baune vinneren Tumble Dust

«en sådan avslutning ska inte vara
möjlig» Björn Goops kommentar etter å

kusket Papagayo E i hans makeløse avslutning
på 1.06,1 siste 800m i Prins Daniels lopp.
Lederartikkelen i Travronden noterte
seg også løpet på Gävle 22.5.15 ——–—->

Papagayo E - Tre
måneder gammel
3
Foto: hesteguiden.com

Papagayo E’s karriere
 Verdensmester 2015 da han som femåring vant VM og $500.000 på ny verdensrekord i New
York. Passerte da $1.000.000 totalt innkjørt i karrieren
 Seier i Norsk Travkriterium (2013), Champion Jarlsberg Grand Prix (2014), DNT 4-års
høstfinale (2014), Kjell P.Dahlströms Minne (2015), Scandic Forus Open (2015), Anders
Jahres Pokalløp (2015).
 Nr. to i Oslo Grand Prix (2016) og Jubileumspokalen (2015) på Solvalla.
 Nr. tre i Oslo Grand Prix (2015), Grossen Preis von Deutchland (2014) og Prins Daniels lopp Svensk Gulldivisjonsfinale (2015).
 Totalt innkjørt kr. 8.240.309 (premier utbetalt (riktig kurs), ca. kr 8.800.0000)
 Startet totalt 30 ganger i topp internasjonal konkurranse. 12 seiere. Deltatt i VM + 10 Gruppe
1-løp + 4 gruppe 2-løp. Konkurrert i Norge, Sverige, Tyskland, Belgia, Frankrike og USA.
 Rekorder: 1 verdensrekord, 3 norske rekorder og 5 banerekorder.
 Beste tider 09,5/1609m, 10,6/2100m, 13,1/2720m
 Raskeste avslutning: 1.06,1/siste 800m (i 3. og 4. spor) i Prins Daniels løp/Svensk
Gulldivisjonsfinale. Denne tiden tilsvarer 1.04,7 siste 800m i første spor - har noen hest
sprunget raskere siste 800m?
 Raskeste startside: 1.02,7/første 220m i gruppe 1-løpet Grossen Preis von Deutchland i
Hamburg. Fireårige Papagayo E ble nummer tre på 13,1a/2720m

Foto: E. Stenhaug

Papagayo E står oppstallet i Vestfold hos hingsteholder
Ragnhild Diesen, Damtjernveien 78, 3175 Ramnes

For bes lling kontakt Ragnhild Diesen:
Mobil: 4739 8949

Epost: ragnhild@papagayoe.no

For mer om Papagayo E:

www.papagayoe.no

