
Forfantone Am skapade rubriker redan som ettåring i juli 2016, då auktionsklubban under högt jubel föll på rekord-
budet 2,7 miljoner kronor och han därmed var den dittills dyraste ettåringen som sålts på svensk ettåringsauktion. 

Han debuterade med seger på Solvalla i juli som treåring och har under hela sin tävlingskarriär, som hittills inbringat 
nära 4,5 miljoner kronor, tränats av Roger Walmann. Under treåringssäsongen vann Forfantone Am bland annat ut-
tagningslopp till Svenskt Travkriterium, men slutade sexa i finalen efter att ha fastnat bakom en trött rygg. Han vann 
fyra av elva starter som treåring. Som fyraåring var Forfantone Am starkast i Breeders’ Crown-finalen för fyraåringar 
efter en hård duell upploppet ner. ”Jag tyckte att Forfantone Am var värd den här segern! Han har gått bra i många 
lopp som både tre- och fyraåring”, sade Örjan Kihlström efter segern. Forfantone Am tog även en fjärdeplats i Grand 
Prix de l’UET 2019 och var den tredje vinsrikaste hingsten/valacken i den svenska kullen som fyraåring.

Forfantone Am är första avkomman till åttafaldiga miljonärskan Tamla Celeber. Cantab Hall-dottern var en 
fantastisk tävlingshäst och kullens bästa sto och gick till avel med 23 segrar på 44 starter, däribland flertalet 
storloppssegrar. Dubbla E3-finaler, Svenskt Travoaks, Drottning Silvias Pokal, Stochampionatet, Grosser Preis von 
Deutschland, EM för ston samt Breeders’ Crown Open Mares Trot i Kanada finns på meritlistan!

I aveln kan Tamla Celeber kan redan titulera sig Diplomsto. Hon har förutom Forfantone Am även lämnat trippel- 
miljonärskan Imhatra Am 09,9aak – 2.946.424 kr, kulltopp och segrare i Fyraåringseliten för ston, treåriga Jewilla 
*12,0ak – 688.500 kr och Habrik Am 11,2ak – 636.600 kr!

Även mormor Amanda Celeber tävlade framgångsikt och var bland annat trea i Svenskt Travoaks. Även hon har 
fått utmärkelsen Diplomsto. Amanda Celeber har även lämnat Odessa Celeber 11,2ak – 1.130.180 kr och Sidney 
Celeber 11,5ak – 928.000 kr. I familjen finns också Einar Celeber 12,1ak – 1.363.687 kr.

I BLICKFÅNGET FRÅN START

MODERN SEGRADE ÖVER HELA VÄRLDEN

Ny Muscle Hill-son i aveln!

 FORFANTONE AM
Muscle Hill – Tamla Celeber e. Cantab Hall  •  09,7ak, 10,8am • 4.424.525 kr • 50 st: 8-9-8

Manke 162 cm, kors 161 cm, längd 162 cm. Högt skattat avelsvärde.

UPPSTALLAS PÅ BJÖRKHAGA STUTERI
Forfantone Am uppstallas på Björkhaga Stuteri i Skåne
Carina Caster 070-380 77 32, info@bjorkhagastuteri.se
Även magnus.rundgren@srfstable.com, 0705-68 65 11

Testkorsa Ditt sto med våra hingstar på www.srfstable.com

Bokning: 2.000 kr
Levande föl: 25.000 kr
Moms och vet. tillkommer.
Delbetalning av fölavgiften erbjuds.
Transportsperma tillgänglig.


