”Jontte Boy
on yksinkertaisesti
lahjakkain
ravuri
mitä olen
valmentanut!
TUOMAS
KORVENOJA

11,1a

LOVE YOU 10,7, SOUTH HANOVER 16,3, ANDOVER HALL 9,4

KAIKKIEN AIKOJEN LAHJAKKAIN
NUORI SUOMALAINEN
Kolmevuotiaana Jontte Boy oli yksi koko
Euroopan parhaista – ellei paras. Oriin
juoksut eivät jättäneet ketään kylmäksi,
siksi vakuuttavasti se ravasi voitosta voittoon ympäri Eurooppaa. Suomen ennätykset olivat kevyttä valuuttaa Jontte Boy
kilpaillessa. Olennaisinta ei kuitenkaan
ollut voittaminen tai ennätykset. Tärkeintä oli tyyli, jolla voitot otettiin! Kansainvälisen lähdön voittaminen oli niin leikittelevän helpon näköistä ja tuntuista, että
kyseessä oli ilmiselvästi poikkeusyksilö.
Jontte Boyn 3-vuotiskausi toi voitot mm.
Elitloppetin Kolmevuotiseliitistä, Premio
Orsi Magnellista, 3-vuotiaiden Euroopan
Mestaruudesta, Kriteriumista ja Seppeleajosta. Ainoa tappio tuli kakkossijan
muodossa Ulf Thoresenin muistoajosta.
Ei siis ole liioittelua kutsua Jontte Boyta
ikäluokkansa parhaaksi koko Euroopassa!
Kymmenen startin 3-vuotiskausi tuotti
Jontte Boylle 288 450 euron tienestit!

Valmentajan suosikki
Tuomas Korvenoja on valmentanut Jontte Boyta koko oriin uran ajan. Tuomas ei
ole se, joka antaa perusteettomia lausuntoja hevosista - varsinkaan omista valmennettavistaan. On siis järkevää huo-
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mioida myös hevosjalostuksen puolella
huippumenestyneen valmentajan kommentit Jontte Boysta.
”Jontte Boy on yksinkertaisesti lahjakkain ravuri mitä olen valmentanut! Jontte loukkasi selkänsä 4-vuotiaana, mutta
ennen loukkaantumistaan ori oli poikkeuksellisen kyvykäs. Jontessa oli kaikki.
Se oli nopea, ravivarma ja kestävä! Sen
voittamiseen olisi tarvittu valtava hevonen. Minusta Jontte Boyssa on kaikki siitosoriilta vaadittavat ominaisuudet. Tulen
seuraamaan Jontte Boyn varsoja aivan
erityisellä mielenkiinnolla ja vaikka suurin
osa tallini varsoista onkin pakasteoriiden
jälkeläisiä ei Jonten varsat ole yhtään
vähemmän mielenkiintoisia mentäessä
kohti uusien ikäluokkien suurimpia kansainvälisiä kilpailuja. Tulen ehdottomasti
hankkimaan Jontte Boyn varsoja valmennukseeni!”

Moderni sukuyhdistelmä
Jontte Boy on moninkertaisen periyttäjämestarin Love Youn poika hyvältä
amerikkalaiselta emälinjalta. Emänisä
Andover Hall tuo sukuun kapasiteettia ja
kokoa. Jontte Boy onkin sitä mitä ranskalaisen ja amerikkalaisen ravurin yhdistelmä parhaimmillaan tuottaa: iso, kevyt,
jalo, nopea, helpporavinen ja jaksava.
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