
• Egna prestationer i världsklass 
• Avkommor med prestationer i världsklass

• Far till två 1.08-travare!
• Far till 67 travare med rek 1.11 eller bättre 

• Far till 38 miljonärer, varav 3 dollarmiljonärer
• Fyra avkommor med världsrekord

• Avkommorna har tjänat mer än 200 miljoner 

*1.09,4a / 16,7 milj kr.



Från “Årets tvååring” til elittravare
Revenue hade en lång och imponerande karriär för sin 
tränare och ägare Lutfi Kolgjini. Han startade tävlings-
karriären redan när han var två år och segrade i alla sina 
starter det året. Revenue vann Svensk Uppfödnings-
löpning och blev vald till årets tvååring i sitt hemland. 
Som tre- och fyraåring vann han Derbyhoppet, försök 
till storloppen Svenskt Travkriterium, Svenskt Travderby, 
Sprintermästaren och Grand Prix de l’U.E.T. I finalen av 
Sprintermästaren slutade han trea.

Etablerade sig i världseliten 
Redan som femåring etablerade sig Revenue i den 
europeiska eliten. Som sexåring tog han steget upp i den 
yppersta världseliten. Revenue vann ett flertal storlopp 
och blev 2003 slutvinnare i World Cup Trot. Revenue vann 
även det stora montéloppet Prix de l’Ile de France 2003 i 
överlägsen stil. Tävlingskarriären avslutades i Nord- 

Amerika 2004, där han segrade i Nat Ray Trot och  
Allerage Farms Open Trot. Revenue segrade även i 
försöket av Maple Leaf Trot i Canada, där han i finalen 
slutade trea. I sin sista start segrade Revenue på tiden 
1.09,4ak och besegrade stjärnor som Mr Muscleman,  
Mutineer, Fool’s Goal och H P Paque.
Revenue’s rekord 1.09,4ak hade bara fyra hästar i trav-
historien travat snabbare än. Revenue blev med den 
noteringen den snabbaste fransk-amerikanske travaren 
någonsin. Efter tävlingskarriären såldes han till Perretti 
Farms för stora pengar och satts in i aveln.

Hästen med ben av stål
Totalt startade Revenue 110 ggr, och tog 47 segrar. 
Vid fyra av segrarna var prisumman över 1 milj kr.  Han tog 
ochså en massa topplaceringar i storlopp på båda sidor av 
Atlanten.

Revenue *1.09,4a / 16.703.971 kr

Karriären

Karriären i siffror  

Ålder Starter Segrar 2:a 3:a Rekord Intjänat
2 5 5 0 0 1.16,7a 520.000
3 13 7 1 1 1.14,3a 499.675
4 16 8 2 1 1.11,8a 1.015.264
5 17 3 4 2 1.11,9a 826.300     
6 21 7 2 1 1.10,7a 2.374.867
7 21 7 1 2 1.10,0a 5.281.211
8 17 10 0 3 1.09,4a 6.186.654
Totalt 110 47 10 10 1.09,4a 16.703.971



“Revenue är den 
klokaste hästen 
jag någonsin kört i 
lopp.”

John Campbell
– efter segern i Allerage Farm Trot

Lutfi Kolgjini efter segern i 
Nat Ray Trot:  
”Detta var det första loppet jag 
körde i USA. Jag tror Revenue 
psykade ut sina konkurrenter 
redan före start. Dom stod 
uppbundna på rad i sina upp-
stallningsboxar och var överösta 
med olika hjälpmedel; boots, 
skydd, huvudstänger och skygg-
lappar. Revenue gick helt ren 
utan skor och några som helst 
skydd, hade ett öppet huvudlag 
och travade utan käkrem”.

Revenue vinner Prix de-l’Ile-de-France på 
Vincennes-banan med Philippe Masschaele

Revenue’s storloppssegrar:

Svensk Uppfödningslöpning (1998)
Derbyhoppet (1999)
Svenskt Travderby, försök och semifinal (2000)
Grand Prix l’UET försök (2000)
Hallandssprintern (2000, 2001)
Palio Dei Comuni försök (2001)
Birger Bengtsson Minneslopp (2002)
Två segrar i Gulddivisionen (2002)
Gran Premio il Gala del Trotto (2002, 2003)
Prix   de l’Ile-de-France (2003) monté
Yngve Larssons Memorial (2003)
Elite-Rennen (2003, 2004)
Hugo Åbergs Memorial (2003)
GP du Conseil General Alpes Maritimes (2003)
Sammanlagd vinnare av World Cup Trot (2003)
Guldspecialen (2004)
Arvid Stjernswärds Minneslopp (2004)
L.C. Peterson-Brodda Minneslopp (2004)
Solvallas Internationalla Elitlopp försök (2004)
Copenhagen Cup (2004)
Nat Ray Trot (2004)
Maple Leaf Trot försök (2004)
Allerage Farm Open Trot (2004)

Revenue och Lufti Kolgjini vinner Nat Ray Trot

”En annan rolig historia i sammanhanget var att mina 
körglasögon gick sönder under defileringen till loppet. Jag 
ville då låna ett par Ray Ban av en svensk kompis som stod 
vid staketet. Han var orolig för att få repor i glaset, men jag 
svarade då: Ta det lugnt, jag skall köra i ledningen och blir 
kvar där till mållinjen. Precis så blev det!”



Härstamning

Med fransk-amerikansk härstamning i topp
Fader till Revenue är Reve d’Udon, en av de största franska travarna genom 
tiderna. Precis som Revenue vann han storlopp på båda sidorna om Atlanten. 
Reve d’Udon tjänade 2,4 milj EUR, ett enormt belopp under tidigt 1990-tal. Reve 
d’Udon vann bl a Prix Cornulier, Criterium des 5 ans, Prix René Ballière, Åby Stora 
Pris och International Trot i USA. I det sistnämnda loppet travade han världsrekord 
på 800-meters banan Yonkers, trots ett lopp i dödspositionen. Reve d’Udon blev 
också tvåa i Prix d’Amerique bakom obesegrade Tenor De Baune som då tog sin 
30:e raka seger. Reve d’Udon är även far till den dubbla Prix d’Amerique-vinnare 
Offshore Dream. Revenue’s moder är svenska Elitstoet Hazel Sund, som med bara 
sex avkommor är mamma till Revenue och tre andra miljonärer. Hon kommer från 
en mycket stark familj. Hazel Sunds mormor är helsyster till självaste Speedy Scot, 
Hambletonian-vinnare och en av de bästa avelshingstarna genom tiderna, såsom 
fader till Speedy Crown och Arnie Almahurst. En annan helbror är Speedy Streak 
som också vann Hambletonian Stakes.

Reve d’Udon (f)

Hazel Sund (s)

Ejakval (f)

Mavia du Vivier (f)

Sugarcane Hanover (us)

Rare Chance (us)

Kerjacques (f)

Quadrivalse (f)

Ursin L (f)

Traviata III (f)

Florida Pro (us)

Sugar Hanover (us)

Nevele Pride (us)

Rare Scotch (us)

Reve d’Udon



Enastående omdöme på Avelsvärderingen 
hösten 2011
Veterinär beskrivning: Hingst visad i gott skick med 
obetydliga veterinära anmärkningar. 
Exteriör: Stor, elegant hingst med mycket bra hingstprägel. 
Välmusklad kropp. Uttrycksfullt huvud. Lång, väl ansatt hals 
med väl markerad manke. Väl liggande bog. Stark överlinje 
med långt välmusklat kors. Korrekt benställning sett från 
sidan. Måttlig parallellförskjutning VF. Långa kotor.  
Välformade hovar. Täta rörelser med i skritt. Fria rörelser i 
trav. Mycket bra temperament. Mankhöjd 161 cm.
Omdöme avelsvärderingsnämnd: Rastyp: 9, Kropp: 9, 
Ben: 8, Rörelse 8, Exteriör: 9, Hälsa: 9

Market Share gjorde sig tidigt känd på banan. Som sin far 
Revenue vann han samtliga 5 starter som 2-åring. Han 
gick obesegrad genom NJ Sire Stakes Green Acres och 
blev utsedd till Årets 2-åring. Som 3-åring följde han upp 
förväntningarna genom att vinna självaste Hambletonian 
Stakes, världens mest prestigefyllda lopp för 3-åringar. 
Dessutom vann han Canadian Trotting Classic, Zweig 
Memorial samt American National och noterade den  
imponerande segertiden 1.08,7 i oktober i Lexington.  
I och med den segern blev han den fjärde travaren i  
historien som har vunnit både Hambletonian och  
Canadian Trotting Classic samt den fjärde någonsin som 
tjänat över 2 miljoner dollar på en och samma säsong. 

Market Share var 2012 både världens vinstrikaste och 
världens snabbaste travare, och blev utsedd till Årets 3-
åring.

Som 4-åring fortsatte Market Share att visa att han var 
en av världens bästa travare genom att vinna både 
Breeders' Crown och Maple Leaf samt att tjäna nästan 1 
miljon dollar. Tidigare har bara en annan häst klarat av att 
vinna Hambletonian som 3-åring och Breeders' Crown 

som 4-åring, och det är ingen mindre än Mack Lobell. 
Efter segern i Breeders' Crown fick Market Share 
inbjudan till Elitloppet 2014 men ägarkretsen och 
tränaren Linda Toscano tackade tyvärr nej.

Market Share blev strax äfter världens snabbaste travare 
på 1000meters bana i historien med seger på 1.08,6a!

Market Share (5)*08,6a/$3.462.658

“Jag är fortfarande övertygad om att Revenue är ett värdefullt bidrag till amerikansk trav-
sport. Precis som Revenue själv, blir hans avkommor bättre och bättre med åldern. Jag är
ganska säker på att vi med tiden kommer att ångra att han inte fick en längre period som 
hingst i Nordamerika. MEN de gener vi har fått, kommer att lämna spår efter Revenue i en 
lång tid framöver. Vår förlust, blir NORGE’s vinst.”

Bob Marks, Perretti Farms (1/10 2011)

Far till Hambletonian- och Breeders’ Crown-vinnaren Market Share 



Avkommor

67 med rekord 1.11 eller bättre ...
De första avkommorna till Revenue är födda 2005. 
Han är redan far till 38 hästar som tjänat över 1 milj kr. 
Bara fem hingstar i historien har producerat två eller 
flera 1.08-travare. Revenue är en av dom som fader 
till Market Share (5)*08,6a och Quick Deal 1.08,6a! 
Han är ochså far till 11 travare med 1.09-rekorder, 21 
travare med 1.10-rekorder och 33 travare med 1.11-
rekorder. Totalt har Revenue’s avkommor tjänat mera 
än 200 milj kr per 15.4.2015.

Åtta miljonärer i den första årskullen!
Innan Revenue blev såld till USA stod han en säsong i 
Sverige och hans 2005-årgang innefattar 67 avkom-
mor. 51 har startat och 48 har vunnit lopp. Totalt har 
dessa hästar tjänat över 29 miljoner kronor, det vill 
säga mer än formidabla 570.000 kr per startande 
avkomma och 74,6% har startat. Årgången innehåller 
åtta miljonärer:  Reven d’Amour 1.09,9a/ 6.461.936 
kr, Ravello 1.10,9/ 2,8 milj, Trotteur 1.11,9am/ 1,8 
milj, Nelle Pelle 12,7a/ 1,8 milj, Tiffany Brodda 
11,5a/1,8 milj, Victoria Island 11,5ak/ 1,6 milj, 
Costatantisoldi 11,4a/1,4 milj och Le Vent A 
Change 12,1m/ 1 milj. Reven d’Amour startade i 
Elitloppet  2011 och blev femma i Elitloppet 2014! 
Han vann ochså St.Mikkeli Ajo 2014.

Far till världens snabbaste travare på  
1000-meters bana 2011!
Revenue fick en stark start som avelshingst i USA, 
då han redan i den första kullen fick avkomman Hot 
Shot Blue Chip 1.09,2a/$1.2 milj. 2011 segrade han 
på tiden 1.09,3a, världens snabbaste tid det året på 
en 1000-meters bana, den näst snabbaste genom 
tiderna. Han travade 1.10,1 redan som treåring och 
vann bl.a. försök Canadian Trotting Classic. Hot Shot 
Blue Chip segrade även i Credit Winner och Pride In 
Progress, och slutade tvåa i Breeders' Crown, 
Allerage Farm Trot och i försök till Hambletonian. I 
samma årgång producerade Revenue segermaskinen  
Keystone Thomas 1.09,6a / $ 435.327 (46 segrar), 
Tall Cotton 1.09,4a / $ 621.231 (banrekord The 
Meadows), Bastille 1.09,9a / $ 552.261,  
Pricevalleyrevitup 1.10,4a, Sir Winston 1.10,4a, 
Berkshire 1.10,6a (26 segrar), Rev It Now 1.10,9a, 
My Back Pages (3)*10,8a/€ 103.378, Adenium 
1.10,9a, August Revenue 1.10,8a, Fool’s Revenue 
1.10,3a och 2-årstalangen Lulu De Revenue som 
segrade i Harold Dancer Filly Trot. Revenue fanns 
också tillgänglig på fryst sperma året innan och är far 
till bl.a. Operett Ribb 1.13,1a/ 722.852 kr.

Världens snabbaste travare på 1000-meters bana 2011 
var Revenue-sonen Hot Shot Blue Chip. Foto: Trav24

Reven d’Amour: Vinnare av Europeiskt Treåringschampionat 
Reven d’Amour 1.09.9a/6,4 milj.

2006

2005

Revenue har alla de egenskaper du söker efter i jakten på en topphingst.  
Han hade en lång och skadefri karriär i den yppersta världseliten och visade 
en imponerande hållbarhet. Vi ser att hans starka vinnarinstinkt och mycket 
goda temperament var avgörande för Revenue’s goda prestationer som  
tävlingshäst. Revenue har också bevisat att han ärver vidare sina goda egen- 
skaper och att han präglar sina avkommor på bästa sätt. Redan har han 
producerat topphästar av båda kön, både i form av unghäststjärnor och äldre 
travare. Dessutom visar Revenue prov på en imponerande bredd i sin  
förärvning.



2009

2008

2007

Världsrekordhållaren och Breeders’ Crown-vinnaren 
Break The Bank K (3) *09.3a /$ 1.104.630.

Break The Bank K - världsrekordhållare och 
Breeders Crown-vinnare!
Break The Bank K (3)*09.3a/$ 1.104.630 vann sex 
segrar som tvååring, bl a Champlain Stakes och försök till 
Matron Stakes. Han slutade även tvåa i finalen av New 
Jersey Sire Stakes Final. Break The Bank K utvecklades 
vidare som treåring och satte världsrekord på 1000-me-
ters bana, när han vann Breeders’ Crown på tiden 1.09,8a. 
Revenue-sonen segrade även i Simcoe Stakes, Bluegrass 
Stakes, försök Canadian Trotting Classic (slutade tvåa i 
finalen) och var trea i båda heaten av Kentucky Futurity. I 
samma årgång finner vi också underbare Truculent 
1.09,5a/1,9 milj. Hingsten har vunnit V75 International, 
H.K.H. Prins Daniels lopp och Mantorp-loppet. Under 
hösten 2012 satte han tre banrekord. Även Truculent 
startade i Elitloppet 2014! En annan speedkula är 
dottern Unefoisdansmavie 1.09,6a/$ 503.962 (vann 
på världsbästa tiden 1.09,8a i januari 2013 i fyra 
minusgrader). Andra avkommor som imponerat är stoet 
Quite Possible 1.11,5a, Alcarine 1.11,4a, R Sam 
1.11,5a och Tornado Tim 1.11,4a. I Sverige har duktiga 
dottern Revenique tjänat över halvmiljonen. Anthony 
Boko 1.12,0a/1,1 milj nkr har imponerat i Norge med sina 
23 triumfer, många av dom i V75.

Whiskey Tax- två i Hambletonian 2011!
Stjärnskottet Whiskey Tax 1.09,8a/$ 725.205 tjänade 
över $ 100.000 under sin tvåårssäsong, där han blev tvåa 
i Valley Victory Trot och Champlain Stakes. Genombrottet 
kom dock som treåring när han segrade i Simcoe Stakes 
och slutade tvåa i finalen av Hambletonian Stakes. Några 
andra toppar från Revenue i den här kullen är vindsnabbe 
Quick Deal som travade enorma 1.08,6a i Lexington, og 
satte världsrekord på 800m-bana två gånger på 1.10,6 
och 1.10,4a på Yonkers. Big Sky Hurricane (26 segrar) 
segrade på topptiderna 1.09,2a och 1.09,3a, och är för 
tiden Finlands absolut bäste häst, Revenue Agent 
1.10,4a (15 segrar) som på Woodbine vann storloppet 
General Brock, Rev Up The Spice 1.11,5a, Chinese 
Cuisine 1.10,7a, Pay Me Sister 1.11,1a, Wynnfield 
Savannah 1.11,3a och Fandango Dancer (21 segrar). I 
Norge har Estrella (us) (3)*13,7a vunnit V75-lopp och 
tjänat nästan 400.000 nkr.

Truculent 1.09,5a / 1.971.294. 20 segrar på 41 starter. 
En av två Revenue-söner i Elitloppet 2014!

Hambletonian-vinnaren Market Share!
Market Share  var helt enkelt den bästa treåringen i 
världen 2012 och en av världens bäste äldre travare 
sedan dess!  Andra bra avkommor är dottern She’s All In 
1.10,3a, Kingapore 1.10,7a, Flashbacks 1.10,3a, 
Wisenheimer 1.10,2a, Underpaid Hanover 1.10,4a / 
1,3 milj kr och en av USAs bäste hästar i år Melady’s 
Monet 1.09,6a (ochså han inbjuden til Elitloppet 2015). 
Svenske Maffioso Face har travat 1.10,9a och har 
tjänat nästan 1 milj kr. Mescal med sin enorme kapacitet 
har rekord (4)12,4a. 

Årgången 2010 innehåller inte många hästar, men Divas 
Revansch (4)12,9am / 553.050 kr har vunnit flera V75-
lopp. I Norge har tuffe Reveleer vunnit sex av sina åtta 
första starter.

Revenues sista lilla årgång i USA var 2-åringar 2013. 
Skates N Plates var en 2-åring utöver det vanliga. 
Hingsten blev tvåa i Matron Stakes där han travade 
otroliga 1.10,6a på 1000-metersbana! Angels Ransom  
travade (2)12,5a i sin andra start i karriären. Ett av Norges 
bästa 3-årige sto i sin kull var This Is It, kvalvinnare til 
Stokriteriet (trea i finalen trots påkörning).  

Årets 3-åringar ser ochså mycket spännande ut. Både 
Wild Is The Wind och In Vain Sund har redan vunnit 
Unghästserielopp. Følj ochså med på norskan Brandy. 

Revenue’s bästa avkommor så här långt:

1. Market Share (us) (5)*08,6a/$ 3.683.960
2. Hot Shot Blue Chip (us) (6)*09,2a/$ 1.202.702
3. Break The Bank K (us) (3)*09,3a/$ 1.104.630
4. Reven d’Amour (s)
5. Whiskey Tax (us)
Snabbaste avkommor: 
Quick Deal (us) 
Market Share (us)  
Hot Shot Blue Chip (us)  
Big Sky Hurricane (us)    
Break The Bank K (us)    
Tall Cotton (us) 

(5)09,8a/SEK 6.456.474 
(4)09,9a/$ 725.205

1.08,6a
1.08,6a
1.09,2a
1.09,2a
1.09,3a
1.09,4a

2010

2011

2012



Avgifter 2015:
Bokningavgift: 3 000 kr + moms 
Levande fölavgift: 29 000 kr + moms 
Färsk sperma. Hög dräktighet.

Alla avkommor f.2016 är nominerade 
till Breeders Crown.

Bokning till:
Alebäck Stuteri
Lindärva Gård
531 91 Lidköping
Tel: 0510-507 51
www.aleback.se
info@aleback.se

Se www.revenuestables.com för mer information, nyheter, bilder och video.




