Ravenna - den danskfødte avlshingst med den amerikanske afstamning
Far Legendary Lover K vinder af 13 millioner danske kroner
Mor Coccola Jet vinder af 11 sejre i 21 starter. Satte banerekord i Skive som 2 åring.
Ravenna vandt de to første 2-års løb i sin årgang. Startede 3 gange som 2-åring og løb
som bedst 16,9 efter fejl.
Som 3-års vinder af Jysk 3-års Grand Prix og 3. i Kriteriet.
Som 4-års placeret i såvel Jysk 4-års Grand Prix som i derbyet.
Åbnede 5-års sæsonen med at vinde i 13.1 i snorestart og løb senere på sæsonen 10.9 i
autostart.
Super sæson som 6-års, hvor han løb 12.1 på 2100 meter autostart og 13.9 på 2700
meter snorestart. Startede 14 gange, tog 4 sejre, alle på den franske Enghien bane og han
blev kåret som sommermeetingets hest. Sæsonindtjeningen endte på 796.000 kr.
Indledte 7-års sæsonen med at løbe 11.8 på 2100 meter autostart og løb senere på
sæsonen 13.6 på 2700 meter snorestart. Var i denne sæson i Frankrig og Italien og løb i
hård konkurrence. Endte med en sæsonindtjening på 491.000 kr.
Nåede kun 3 starter i 8-års sæsonen, inden en skade satte ham ud af spillet.
Det påvirkede også 9-års sæsonen, hvor det blev til 5 starter uden resultater.
Som 10-års blev det til 2 sejre og som 11-års 3 sejre,
Ravenna har dermed bevist, at han er holdbar. Han har et fantastisk godt temperament og
et super trav. Han er bundstabil, har kun galoperet 4 gange i 95 starter. Har startet i
Danmark, Sverige, Norge, Frankrig og Italien.
Han fik sine første afkom i 2019, de er meget velstillede og lettravende.
Ravenna står i 2020 til tjeneste til 4.000 kr. inkl. Moms. Naturlig bedækning eller
inseminering med fersk sæd. Gratis opstaldning af hopper. Man er velkommen til at
komme og hilse på Ravenna og hans afkom.
Henvendelse til Marianne på tlf. 2735 3900 eller mail pedersenmarianne21@gmail.com
Ravenna kan følges via Facebook siden “Ravenna - formløbsracer og avlshingst”

