
Even	  Better	  Sisu	  Stable	  

Fastn´furious	  Sisu	  h	  
u	  Carrigan	  Hall	  

(Conway	  Hall-‐Chatty	  Hanover)	  

Modern	  har	  lämnat	  bla	  
Cathywithac.	  Mormor	  har	  
lämnat	  avkommor	  bla	  
Cash	  hall	  09,1	  USD	  
554.298	  ,	  Capetown	  Hall	  
USD	  369.518	  	  

Formiga	  Sisu	  s	  
u	  Anklet	  Hanover	  

(American	  Winner-‐Argyle	  Socks)	  

Followme	  Sisu	  s	  
u	  Mellby	  Bitch	  

(Viking	  Kronos-‐Mellby	  Pitch)	  

Fantomen	  Sisu	  h	  
u	  Armbro	  Carroll	  

(Malabar	  Man-‐	  SJ´s	  Image)	  

Flicka	  Sisu	  s	  
u	  Dream	  n	  Lindy	  

(Conway	  Hall-‐	  Dream	  On	  Victory)	  

Fibonacci	  Sisu	  h	  
u	  Charlotte	  Sisu	  

(Jag	  de	  Bellouet-‐	  Super	  
Susan	  Marie)	  

Feather	  Sisu	  s	  
u	  Drifters	  Days	  

(Windsong’s	  Legacy	  -‐Distaff)	  

Footlose	  Sisu	  h	  
u	  Marque	  Bluestone	  

(Windsong´s	  Legacy-‐	  Missy
´s	  Goalfire)	  

Moderna	  har	  lämnat	  fint	  både	  i	  
Sverige(	  Dionne	  Sisu	  11,7	  
684.000)	  och	  Usa	  (Be	  My	  baby)	  
Lovande	  3-‐åringar	  	  i	  Dartagnan	  
Sisu(Ready	  cash	  14.8,	  78	  500	  kr	  

Intressant	  korsning	  med	  	  
superstarke	  Jag	  de	  
Bellouet	  och	  amerikansk	  
toppstam.	  	  	  

Intressant	  moderlinje	  med	  
bla	  mormor	  Missys	  Goalfire	  
som	  lämnat	  bla	  Missys	  
Doubtfire	  10,7	  1	  508	  000	  Sek.	  

Halvsyster	  med	  avelshingsten	  Dream	  
Vacation.	  	  
Dream	  n	  Lindy	  har	  hög	  procent	  
startande	  avkommor	  bla	  Most	  
Wanted	  Lindy	  13,0	  usd	  164	  000.	  

Första	  avkomman.	  Från	  
det	  starka	  Las	  Dilba	  
mödernet.	  Mamman	  
syster	  med	  bla	  4	  år	  Sally	  
Steel	  	  12,9	  Sek	  393	  000	  

Moderna	  har	  själv	  sprungit	  
1.09	  och	  tjänat	  över	  1	  miljon	  
kronor.	  	  Mormor	  Argyle	  socks	  
–	  mödernet	  med	  Homesick	  
som	  fader.	  Lovande	  3	  åring	  
Djorkaeff	  Sisu.	  

Morfar	  Windsongs	  Legacy.	  
Mormor	  Distaff	  som	  
lämnat	  bla	  The	  Budster	  
10.,9	  Usd	  617000.	  

Lemons	  Mill	  har	  
lämnat	  5	  miljonärer	  !!	  
Hon	  har	  100	  %	  
startande	  avkommor.	  

Moderna	  är	  syster	  med	  
avelshingsten	  Flirtin	  Man	  
09.3,	  	  3	  800	  000	  kr.	  	  

Frank	  Sisu	  h	  
u	  Flirtin	  My	  Way	  

(Mr	  Lavec	  -‐	  Flirtin	  Victory)	  

Forgetmenot	  Sisu	  s	  
u	  Lemons	  Mill	  

(Donerail	  –	  Balanced	  Jazz)	  
�



Even	  Better	  Sisu	  Stable	  

Even	  Better	  Odds	  	  
1,11,2	  $184.207	  	  

e	  Cantab	  Hall	  u	  Better	  Odds	  (Pine	  Chip)	  

Even	  Be'er	  Sisu	  Stable	  
Vi	  satsar	  på	  eB	  nyB	  hästägarkoncept	  med	  10	  fina	  Even	  BeBer	  Odds	  avkommor.	  	  
	  	  
Even	  BeBer	  Odds	  har	  bara	  40	  avkommor	  i	  startbar	  ålder	  men	  har	  redan	  lämnat	  topphästar	  bla	  4-‐åringen	  Camelot	  Sisu	  
1.11	  SEK	  1.010.000.	  Avkommorna	  har	  hög	  startprocent	  (första	  kullen	  100%)	  och	  segerprocent	  75%	  först	  kullen	  2011.	  	  
Han	  har	  en	  guldkantad	  stam	  med	  Cantab	  Hall	  på	  Ah	  So	  –mödernet.	  Under	  årets	  Hambletonianhelg	  visade	  Even	  BeBer	  
Odds	  helsyster	  Cantabit	  All	  11,6,	  $193607	  enorm	  avelsstyrka	  när	  hennes	  avkommor	  Ariana	  G	  och	  All	  the	  Time	  vann	  
Hambetonian	  Oaks	  (3)	  och	  Jom	  Doherty	  Memorial.	  
	  
Ägande:	  	  
DeBa	  är	  eB	  hästägarkonsor^e	  som	  liknar	  våra	  ^digare	  lyckade	  satsningar	  Sisyfos	  Racing	  Stable	  2011	  och	  2013.	  Det	  är	  
samma	  upplägg	  -‐	  den	  stora	  skillnaden	  blir	  aB	  det	  är	  OLIKA	  tränare	  som	  tränar	  hästarna.	  	  	  
E'	  andelsägande	  omtotalt	  25	  andelar,	  där	  man	  betalar	  100	  000	  kr	  som	  en	  engångssumma,	  projektet	  pågår	  under	  2	  år-‐	  
All	  Breeders	  Crown	  finaler	  2018	  november	  och	  vi	  garanterar	  75	  %	  återköpsgaranA	  under	  hela	  projektet.	  
	  
Några	  punkter:	  	  
-‐10	  EBOhästar	  födda	  2015	  sä3s	  i	  träning	  1	  september.	  Samtliga	  hästar	  köps	  av	  konsorAet.	  
-‐träning,	  anmälan	  lopp,	  veterinärvård,	  försäkring,	  transporter,	  foder	  mm	  ingår.	  
-‐Hästarna	  är	  födda,	  uppfödda	  och	  tränas	  på	  Sisyfos	  Söderby	  Gård.	  
-‐Tränarna	  är	  MaKas	  Djuse,	  Petri	  Salmela,	  AP	  Pakkanen	  och	  Pekka	  Korpi.	  Tränarna	  Alldelaas	  2	  och	  3	  hästar	  var	  a3	  träna.	  
-‐Alla	  kostnader	  betalda	  All	  3	  års-‐säsongens	  final	  Breeders	  Crown.	  
-‐Löpande	  informaAon	  om	  hästarna	  via	  mail.	  
-‐V-‐75	  spel	  varje	  vecka	  som	  går	  ut	  All	  andelsägarna	  
-‐Sisyfos	  Allsammans	  med	  tränarna	  bestämmer	  vilka	  anmälningar,	  loppa,	  insatser	  samt	  beslutar	  om	  a3	  fly3a	  eller	  ta	  ur	  
hästar	  från	  konceptet	  .	  
	  
Avslut:	  
Eaer	  Breeders	  Crown-‐finalen	  november	  2018	  avslutas	  bolaget	  i	  en	  bolagstämma.	  Hästarna	  värderas	  av	  oberoende	  
värderingsman	  och	  säljs	  ^ll	  de	  andelsägare	  som	  vill	  fortsäBa	  eller	  ^ll	  nya	  ägare	  där	  priset	  för	  hästen	  ^llfaller	  ägarna.	  
Sisyfos	  Breeders	  AB	  garanterar	  intäkterna	  och	  kostnaderna	  i	  projektet	  samt	  75%	  återköpsgaran^	  för	  ak^erna	  under	  hela	  
projektet.	  Utbetalning	  av	  inkörda	  pengar	  sker	  vid	  avslutet.	  
	  
Samtliga	  hästar	  är	  efter	  Even	  Better	  Odds-‐	  Cantab	  Hall-‐	  Better	  Odds.	  
	  

För	  mer	  information	  kontakta	  jenny@sisyfos.se	  	  

Even	  Better	  Odds	  har	  en	  fantastisk	  härstamning.	  En	  son	  till	  Cantab	  Hall	  och	  Better	  
Odds	  efter	  Pine	  Chip	  och	  hon	  en	  helsyster	  till	  	  Workaholic.	  
Even	  Better	  Odds	  tillhör	  avelskanonen	  Cantab	  Halls	  första	  Kull	  2006.	  	  Han	  tillhörde	  
kulltoppen	  som	  2	  åring	  och	  drabbades	  som	  3	  åring	  av	  magsår.	  	  
På	  4	  avkommor	  har	  toppstammade	  modern	  Better	  Odds	  också	  lämnat	  kulltoppen	  
2009	  	  Cantab	  It	  All	  2,	  	  11,6,	  $193607	  och	  Bether	  Always	  	  
Even	  Better	  Odds	  tävlade	  framgångsrikt	  	  som	  2-‐åring	  och	  vann	  3	  av	  7	  starter	  tog	  
rekordet	  1.11.6	  	  och	  tjänade	  $114.000	  	  .	  Han	  segrade	  i	  Bluegrass	  Stakes	  och	  tävlead	  
emot	  de	  allra	  bästa.	  Han	  rankades	  som	  5:a	  i	  kullen	  
Som	  3-‐åring	  drabbades	  han	  av	  magsår	  och	  kom	  igång	  ordentlig	  först	  i	  augusti	  som	  
2:a	  i	  Amerikan	  Bucket	  på	  topptiden	  1.11.6	  på	  Halfmilebana.	  Sin	  sista	  start	  mot	  
Muscle	  Hill	  tog	  han	  sitt	  rekord	  1.11.2	  och	  fick	  tyvärr	  samtidigt	  en	  allvarlig	  skada.	  
Han	  tävlade	  med	  framgång	  	  på	  alla	  banstorlekar	  och	  underlag,	  matchades	  försiktigt	  
av	  Chuck	  Sylvester.	  .	  Hans	  stam	  är	  stark.	  	  
	  
Exteriör	  beskrivning:	  Medelstor	  långsträckt	  häst.	  Manke	  161,	  längd	  163.	  	  


