
Pris: 10 000 kr + moms/andel (10 andelar)
Beräknad månadskostnad cirka 1 400–1 500 kr
Gäller tävlingsrätten till och med 4-års säsongen
Träningskostnader faktureras månadsvis – administrationen sköts av Anders Djuse

VILL DU VETA MER?
Ring eller sms:a Mattias på 070-298 29 27 alternativt mejla till mattias@mattiasdjuse.se  
Du kan också kontakta Lukas Svedin på 072-207 97 22 eller lukas@globalfarm.se

En tvåårig helsyster till Hambletonian-vinnaren Broad Bahn 
som redan visat fin talang på träningsbanan.

Mamman Madonarail (84.564 dollar) var en bra tävlings-
häst medan mormor Worldly Woman (459.543 dollar) var  
en årgångsstjärna med 16 segrar på 31 starter.

Madonarail (Donerail) har förutom Broad Bahn  
(1,5 miljoner dollar) ytterligare åtta segrande avkommor.

Fadern Broadway Hall står numera i Sverige efter flera  
fina år som avelshingst i USA.

Tvåårsstoet tränar väldigt bra hos Mattias Djuse.

”Global Broadcast rör sig lätt 
och fint, hon ligger bra i puls 
efter träningsjobben där jag 
har kört 1.30/2100 meter som 
snabbast. Det löste hon utan 
problem. En korrekt märr av 

medelstorlek och hon bör 
kunna starta redan till hösten.”

– Mattias Djuse

 ANDELSHÄST

GLOBAL 
BROADCAST



Pris: 7 500 kr + moms/andel (20 andelar)
Beräknad månadskostnad cirka 700–800 kr
Administrationen sköts av Easy KB.

VILL DU VETA MER?
Ring eller sms:a Mattias på 070-298 29 27 alternativt mejla till mattias@mattiasdjuse.se  
Du kan också kontakta Lukas Svedin på 072-207 97 22 eller lukas@globalfarm.se

Ett fint sto från modern och spännande moderslinje.

Fadern S.J.’s Caviar har redan slagit sig in bland de bästa 
avelshingstarna. Han lämnar både hingstar (Coin Perdu/
Global Welcome) och ston (Conrads Rödluva/Staro 
Miami) av toppklass. Morfar är Explosive Matter  
(Cantab Hall), ytterligare en spännande avelshingst som 
kommit från USA till Sverige.

Mamman Explosive Attitude (född 2011) travade 1.12,0 i USA.

Förbättrade rekordet till 1.11,7 i Halmstad och sprang in  
närmare 700.000 kr innan hon gick till avel.

Mormor My Foolish Dream (Dream Vacation) vann hela  
17 lopp på 69 starter i Nordamerika. Och lite blod från  
Pine Chip är alltid bra i ett avelsträd.

”En fin modell som har  
korrekt benställning. En 

racertyp som jag eftertraktar. 
Hon går redan på betet  

på Hårby Gård och kommer 
att börja med inkörning 

under sommaren.”

– Mattias Djuse
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