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BLIV HESTEEJER

ANPARTSHEST .

Bliv en del af et lille og unikt sportsligt fællesskab, som
anpartshaver af Django Cæsar. Selv med begrænset kendskab til
travsporten får du som medejer den optimale indgangsvinkel til en
sport, der er garant for oplevelser og spænding.
20 anpartshavere kommer til at udgøre ejerkredsen. Du binder dig
til og med 4årssæsonen, hvor de store årgangsløb køres. Som
udgangspunkt sælges hesten herefter, og overskuddet deles
mellem anpartshaverne.

Django Cæsar har været i træning hos Ole Bender på Fyens Væddeløbsbane (FVB) siden maj 2016.
”I træningen har Django vist, at han har let ved det og virker talentfuld. Samtidig er han velstillet, klog og
fornuftig traver, og som det ser ud nu, synes det realistisk, at han bliver løbsklar om et års tid. Det bliver
spændende at følge Djangos udvikling.” Ole Bender.

OPLEV HAM I TRÆNING hver lørdag formiddag i oktober på FVB
kontakt træner Ole Bender (2246 6473) for nærmere tidspunkt.

AFSTAMNING .

Django er efter Great Challenger (flerårig Dansk
Avlschampion). Ligeså er moderlinjen topafstammet i form af
Echuca Cæsar, som har vist sig som en god avlshoppe med
mange succesfulde afkom.
Af aktive løbsheste kan nævnes Troja Cæsar (5 sejre i 17
starter og 91.000 kr. indkørt i 2016!), Una Cæsar (i alt: 5 sejre i
17 starter) og helbroderen Alonso Cæsar (i alt: 4 sejre
i 7 starter). Afkom, der har stoppet karrieren: Noah Cæsar (8
sejre, 216.000 kr.), Pigen fra O’malley (5 sejre, 223.000 kr.) og
Rex O’malley (7 sejre, 219.000 kr.).

Echuca Cæsar (mor)
vinder af bl.a. Kriterium hoppeløb,
Dansk Hoppederby og
Derbyrevanchen (/Aalborgs Store Pris),
hvor hun slog hingstene.
I alt 730.000 kr.

PRAKTISK .

Som medejer betales en købsafgift i form af et indskud på
4000 kr. + en månedlig betaling på 500 kr., der går til træning,
beslag, dyrlæge og indskud til årgangsløb.
Projektet sættes i gang 1/112016.
.
Til vinter/foråret vil der løbende være fremvisning af Django.
Ydermere kan du følge hans udvikling, kommende løb etc.
via den officielle facebookside.

facebook . dk / djangocaesar

YDERLIGERE INFORMATION
eller TILMELDING
kontakt ERIK BISGAARD
( 2810 6743 el .
tinaogerik @ caesars . dk )

