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Vår verksamhet i Frankrike har sett ljus tändas till flera stora stjärnor. Ibland får man extra känsla 
för att detta är en kommande stor avelshingst. Känslan kom när vi såg Ready Cash och Bold Eagle 
tidigt tävla på topp. 2019 dök känslan upp igen när tvåårige Helgafell började visa upp sig. Han 
dominerade sin årskull helt och travade fenomenala 1.13,5 över medeldistans. 

En jämförelse är att farfar Ready Cash travade 1.16,2m som snabbast som tvååring. Det som dock 
imponerade mest hos Helgafell är hästens enorma speedresurser, då tidtagaruren visar att han 
skär mållinjen i 1.06-fart med full spänst i steget. Därför rekommenderar vi att ni går in på fransk 
travsport hemsida: www.letrot.com – skriv sedan in Helgafell i sökrutan och njut av denna fantas-
tiske talang när han vinner sina lopp. 

Helgafell debuterade som tvååring med att göra sex starter och segrade i fem, där största seg-
ern var i Prix Emmanuel Margouty (GrII). Han var den vinstrikaste hingsten/valacken i den franska 
kullen som tvååring. 
Det har hittills blivit 
sex starter och fyra 
segrar i år som tre-
åring.  Segrarna är 
tagna i Grupp I-loppen 
Prix Albert Viel och 
Championnat Euro-
peen des 3 ans, samt 
Grupp II-loppen Prix 
Maurice de Gheest och 
Prix  Kalmia. Han har 
även varit tvåa i Prix 
Ourasi (GrII). Totalt har 
han gjort 12 starter, 
vunnit nio segrar och 
två  andraplatser. Enda 
plumpen i protokollet 
var en startgalopp i Criterium des Jeunes. Helgafell är den vinstrikaste hingsten/valacken i den 
franska treåringskullen 2020. Helgafell har hittills tjänat 356 400 euro och satt rekordet 1.13,5 med 
voltstart över medeldistans vid seger som tvååring på Vincennes. Snabbaste noteringen som tre-
åring är 1.13,7 över långdistans. Helgafell har hittills tjänat 29 700 euro per start.

Helgafell är en son till Charly du Noyer, som med sina två första årskullar ligger i topp på 
 Franska hingststatistiken. Farfar är fenomenet Ready Cash. Morfar är topptravaren Quaker Jet 
1.09,6 €1.758.330, som är en son till topphingsten Love You. Här handlar det om snabba genera-
tionsväxlingar med fransk travsport bästa individer. 

Helgafell

HELGAFELL’S HELGAFELL’S FRÄMSTA FRÄMSTA TÄVLINGSTÄVLINGSMERITER MERITER 
Han visade redan i sitt kvallopp enorma fartresurser. Hela tiden har Helgafell varit kullens främsta och redan 
som tvååring segrade han på topptiden 1.13,5am. En jämförelse kan göras med hans farfar Ready Cash som 
 under sin tvåårssäsong travade 1.16,2m. Årets treårssäsong har varit lika framgångsrik. Helgafell har som  
främsta meriter segrarna i Europeiska Treåringschampionatet (GrI), Prix Albert Viel (GrI), Prix Kalmia (GrII),  
Prix Maurice de Gheest (GrII), Prix Emmanuel Margouty (GrII) samt ytterligare två Grupp III-löpningar. 

Helgafell uppstallas 2021 på Haras de Bouttemont i Normandie.
Priser vid betäckning i Frankrike: Priser vid betäckning i Frankrike: 
Dräktighetsavgift €1.000. Levande fölavgift €4.500.
France Trotting hjälper er med transport av stoet och uppstallningsplats i Frankrike.

Fölavgifter vid betäckning i Frankrike

Född 2017 – Brun
Mankhöjd 161 cm.

SLUTOMDÖME/AVELSVÄRDERING
Hingstens skattade avelsvärde är högt.

TÄVLINGSMERITER
2 år  6  5-1-0  €137.900  13,5am
3 år  6  4-1-0  €218.500  13,7al
Totalt  12  9-2-0  €356.400  13,5am
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Ready Cash
1.10,3a 

Ornella Jet
18,4a

Quaker Jet 
1.10,0a

Pavona 

Indy De Vive 1.11,9a

Kidea 1.18,2a

Halimede 1.16,2a

Delmonica Jet 1.16,0a

Love You 1.10,2a

Jenny Jet 

Hello Jo 1.14,7

Favone 1.17,9

Information  
om hingsten


