Två nya Elitston
Begreppet Elitsto omfattar ston födda 1941 eller senare. Utmärkelsen tilldelas
avelsston som lämnat framgångsrika avkommor. Två nya namn i skaran som omfattar
167 hästar är Pearl Tilly och Sahara Shadow.

Pearl Tilly (e. Sharif di Iesolo u.
Cikora Tilly e. King Frances) som
gick ur tiden 2011 fick tio
avkommor varav alla har startat och
nio vunnit lopp. Åtta har tjänat över
200 000 SEK och tre över en
miljon. I hennes stamtavla återfinns
två Elitston, Scotch Dot och Cikora
Tilly och dessutom har systern Icora
Tilly förärats samma utmärkelse.
Pearl Tilly föddes upp och ägdes av
Stall Tilly (Hans Gunnar och Kerstin Tillander). Hon gjorde 33 starter (sex vinster),
travade som snabbast 1.14,1ak och tjänade 310 500 SEK.
Earl Tilly (e. Alf Palema) är Pearl Tillys hittills vinstrikaste avkomma med 3 937 651
SEK insprunget. Han noterade 1.11,0ak och segrade i 22 av sina 77 starter. Han

tränades till en början av Glen Norman och senare av Åke Svansedt. Earl Tilly
tillhörde de bättre sin årsklass som unghäst, och som äldre segrade han i Birger
Bengtssons Minneslopp, Bollnäsloppet och Kalmarsundspokalen.
Pearl Tillys sista avkomma, Olympia Tilly (e. Lindy Lane) född 2011 har inlett sin
tävlingskarriär på ett övertygande sätt.. Hennes 13 starter som tre- och fyraåring har
resulterat i sex segrar, bland dem Breeders Crown-finalen på Sundbyholm för treåriga
ston. Hon har för närvarande en prissumma på närmare 1,7 miljoner och ett rekord på
1.13,6 am.

Finskfödda Sahara Shadow (e. Graduate Student u. Brisli Belle e. Gus Lobell), född
1995, importerades till Sverige 2014. Hon tävlade flitigt såväl här som i hemlandet
och segrade bland annat i Stochampionatet, på V75 och i flera halvstora finska lopp.
Totalt sprang hon in 2 478 591 SEK, noterades för 1.13,0ak och gick segrande ur 26
av totalt 94 starter. Hennes något udda härstamning går tillbaka på ryska orlovtravare.

Sahara Shadow har i skrivande stund åtta avkommor mellan 2004 och 2014. Den
första avkomman var ingen mindre än Sahara Dynamite (e. Express Ride) 09,8ak/7
103 030 SEK. Han vann Svenskt Travkriterium, Breeders Crown för såväl treåriga
som fyraåriga hingstar och valacker och Svenskt Travderby. Sahara Dynamite
tränades under sin mest framgångsrika period av Timo Nurmos och kördes av Jorma
Kontio. Han utsågs till Årets 3-åring och Årets 4-åring 2007 resp 2008.

Sahara C.Four (e. Express Ride) och Sahara Fairytale (e. Viking Kronos) är
ytterligare två avkommor som visat framfötterna.

