Zapraszamy do
skorzystania z oferty
stanówki w sezonie 2018:

Więcej informacji:
www.cichondressage.pl
Kontakt: biuro@cichondressage.pl
tel. 606 189 090

Oferta naszych reproduktorów w katalogu ogierów PZHK
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Fürst Sav Han.

Sir Europe

Old.

POCHODZENIE: Foundation – Fürstin / Fürst Heinrich

POCHODZENIE: Sir Donnerhall I – Genoveva / Welt Hit II

Fürst Sav – ur. 2013 –to hanowerski ogier zinbredowany na Florestan I,
jedną z legend światowej hodowli koni ujeżdżeniowych. Charakteryzuje się
niesamowitą motoryką ruchu, bardzo dobrą pracą zadu i dużą elastycznością
chodów, z których wyróżnia się galop. W 2015 r. został doceniony przez zagranicznych fachowców, uzyskując dopuszczenie do hodowli podczas körungu
związku westfalskiego. W sezonie 2017 potwierdził klasę, zdobywając II miejsce w MPMK z notami przekraczającymi 9,0 pkt, w tym 9,5 pkt za galop!

Sir Europe – ur. 2013 – łączy najlepsze cechy wszystkich swoich
przodków, a oprócz walorów ruchowych i eksterieru wyróżnia się bardzo
dobrym charakterem. Mimo młodego wieku zdobył uznanie zagranicznych fachowców: tytuł 2. wiceczempiona körungu oldenburskiego 2015,
ukończenie testu 14-dniowego w czołówce stawki (8,75 pkt za współpracę
z jeźdźcem). Swoją wartość potwierdził w sezonie 2017, zdobywając tytuł
mistrza Polski koni 4-letnich z rekordową w historii MPMK notą 21,66 pkt!

Sweet Boy Han.

Fürstentraum

POCHODZENIE: San Amour – Romana / Depardieu

POCHODZENIE: Fürst Heinrich – Maikiki / Königstraum xx

Sweet Boy – ur. 2011 – to ogier w bardzo nowoczesnym typie,
przejawiający wiele cech przodków, a w szczególności ojca – San Amour,
wł. P. Schockemohle. Wybitna uroda, charakteryzującą się długimi, smukłymi
liniami. Budowa i świetna motoryka ruchu to cechy charakterystyczne tego
reproduktora. W minionym sezonie zajmował czołowe miejsca w kwalifikacjach do MPMK, m.in. wygrywając jeden z konkursów z notą łączną powyżej
8,0 pkt. Dopuszczony do hodowli w polskich księgach stadnych sp i wlkp.

Fürstentraum – ur. 2003 – przez lata był aktywnym reproduktorem w niemieckiej stacji ogierów Sprehe, doczekał się 32 potomków
zarejestrowanych w Warendorfie, m.in. przygotowanej przez Patrika Kittela do poziomu GP kl. Well Done. W trakcie kariery hodowlanej pozostał
aktywnym sportowcem, niejednokrotnie osiągając wyniki przekraczające
70%. Poza Polską uznany jest również w niemieckich związkach: oldenburskim, westfalskim i w związkach południowoniemieckich.

KONTAKT:
Mateusz Cichoń • tel. 606 189 090 • biuro@cichondressage.pl
www.cichondressage.pl

Baw.
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Heiline’s Zanzier DWB
RASA KONIA: DWB
MAŚĆ: kasztanowata
DATA URODZENIA: 22.05.2013
HODOWCA: Stald Heiline, Dania
WŁAŚCICIEL: MM Brothers Sp. z o.o.
Heiline’s Zanzier to ogier pod każdym względem wyjątkowy.
Idealny rodowód, łączący krew Zacka, jednego z najbardziej pożądanych
obecnie ogierów, z legendą hodowli ujeżdżeniowej De Niro. Niesamowity
ruch, zachwycający elastycznością i obszernością, a przy tym bardzo dobry
charakter. Wszystkie te cechy sprawiają, iż od najmłodszych lat osiąga sukcesy – już w wieku kilku miesięcy został uznany najlepszym ujeżdżeniowym
źrebakiem duńskiej Elite Foal Auktion. W 2015 r. podczas körungu związku
DWB został dopuszczony do hodowli jako premiowany ogier, a w minionym
sezonie ukończył na II miejscu test 35-dniowy, który daje mu możliwość reprodukcji w ramach duńskiej księgi DWB. Swojej klasy zdążył dowieść także
na polskich arenach, kilka tygodni od przyjazdu do Polski kwalifikując się do
MPMK, a następnie zdobywając III miejsce w finale.
Warto dodać, że pochodząca od tej samej matki klacz Heiline’s Danciera jest
dwukrotną finalistką MPMK oraz mistrzynią Danii 5-latków. W trakcie uzyskiwania licencji PZHK.

Rousseau
Blue Hors Zack
Orona
De Niro
Danceline Ts
Lacarna

Olympic Ferro
Zsuzsa
Jazz
Karona
Donnerhall
Alicante
Lancier
Espina

KONTAKT: Mateusz Cichoń • tel. 606 189 090 • biuro@cichondressage.pl • www.cichondressage.pl
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Adorator

westf.

RASA KONIA: westfalska
NUMER LICENCJI: 167 G SZ
MAŚĆ: kasztanowata
DATA URODZENIA: 19.03.2009
WYMIARY: 166-180-22
BONITACJA: 81
HODOWCA: Niemcy
WŁAŚCICIEL: Jerzy Łukomski

ADORATOR Ogier o wybitnym pochodzeniu, wrodzonym talencie do skoków,
elastycznym ruchu, dużej jezdności i fantastycznym charakterze.
q 2013 r.: II miejsce w MPMK-A
q
2014 r.: dobre starty w Niemczech
w skokach, wielokrotnie miejsca 1–6
(Platzierung)
q obecnie: udane starty w kl. C w skokach
i ujeżdżeniu (m.in. mistrz Wielkopolski
w ujeżdżeniu)
q
na rok 2018 plany startów w kl. CC
w skokach i ujeżdżeniu
q jego ojciec, Arpeggio, dał 756 koni sportowych startujących w skokach i ujeżdżeniu (ich łączna wygrana: ponad 1,5 mln
euro); najsłynniejsi potomkowie: All Inclusive, Allerdings, Acomet; Arpeggio ma
w sobie geny takich reproduktorów, jak
Acord II, Ahorn Z, Alme, Calypso I, Cor de
la Bryere, Pilot
q ojciec matki, Casparino, startuje w ujeżdżeniu w GP; jego dziadek, Caretino, to
ojciec m.in. słynnego Casalla ASK; pozostali przodkowie z linii matki to m.in.: Cor
de la Bryere, Ladykiller, Ramiro Z, Furioso
II, Absatz
q
potomstwo Adoratora dziedziczy po
nim wszechstronny potencjał, chęć do
współpracy oraz przyjazny człowiekowi
charakter
Więcej informacji: www.facebook.com/
Adorator.Stallion
Cena nasienia w sezonie 2018: 1500 zł,
płatne po zaźrebieniu.

Acord II
Arpeggio
Perle
Casparino
Carina
Franziska

Ahorn Z
Ribecka
Power
Schalmei
Carpaccio
Gamma
Favretto
Diana

KONTAKT:
Stajnia Rusinowo Łukomski; Rusinowo 4, 78-640 Tuczno; 601 540 294, 512 634 299;
stajnia.rusinowo@gmail.com; http://stajniarusinowo.pl/
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ASTIL L

Che Guevara L

ARMANI

hol.

hol.

m (AA)

fot. Anna Pawlak/Świat Koni

fot. Katarzyna Wiszowaty

POCHODZENIE: Baracuda – Alida I / Casall
RASA KONIA: holsztyńska
NUMER LICENCJI: 558 G Pz
MAŚĆ: kasztanowata
DATA URODZENIA: 1.05.2013
WYMIARY: 167-180-21
BONITACJA: 80
HODOWCA: Henrike Fekdhaus
WŁAŚCICIEL: Jan Ludwiczak

Che Guevara L – ur. 2005 – jest obdarzony dużymi możliwościami skokowymi. Cechuje go niespotykana siła i elastyczność w skoku, bardzo dobry charakter i duża waleczność, co znacząco pomaga
w parkurach. Potomek dwóch wybitnych holsztyńskich ogierów –
Cassini I i Contender, linii, które są najbardziej poszukiwane na świecie.
Podczas próby dzielności uzyskał indeks skokowy 135 pkt.
Więcej: http://www.kjagrohandel.pl/Podstrony/Dla-hodowcow/
Oferta-stanowki

Vulkan L

westf.

fot. Anna Pawlak/Świat Koni

Astil L – kasztanowaty ogier o nietuzinkowej urodzie i pięknych
oczach. Czempion Polski SCPMK w kategorii koni 4-letnich Olsza 2017,
czempion ZT Bielice 2016. Niezwykle perspektywiczny koń, wyróżnia się
doskonałą budową i nowoczesnym typem. Jego ojcem jest wschodząca
gwiazda holsztyńskiej hodowli og. Baracuda (Baloubet du Rouet – Contender), który odnosi również liczne sukcesy sportowe na arenach międzynarodowych. Po nim Astil L odziedziczył obszerny, płynny ruch o bardzo
dobry balansie. Matka to kl. Alida I po og. Casall, zaliczanym do czołówki
najlepszych skokowych koni świata. Astil L wyróżnia się doskonałą techniką skoku, siłą i dokładnością. Charakteryzuje się dużą ostrożnością i uwagą.
Zachwyca bardzo zrównoważonym, ale i sportowym, walecznym charakterem. Astil L został wpisany do Księgi Ogierów Westfalskich.
Więcej: http://www.kjagrohandel.pl/Podstrony/Dla-hodowcow/
Oferta-stanowki

POCHODZENIE: Cassini I – O-Contendra / Contender

POCHODZENIE: Vulkano – Philomena / Pilot
Vulkan L – ur. 2006 – niezwykle utalentowany skokowo koń,
zwracający na siebie uwagę zarówno skokami, jak i wydatnym stępem,
zamaszystym kłusem oraz obszernym galopem. Cechuje go niesamowita lekkość skoku, potężna siła, bardzo duża elastyczność oraz wspaniały
sportowy charakter. Potomstwo dziedziczy doskonałe predyspozycje
skokowe oraz znakomity ruch. Konie te odznaczają się doskonałym eksterierem, bardzo pożądanym w nowym typie.
Więcej: http://www.kjagrohandel.pl/Podstrony/Dla-hodowcow/
Oferta-stanowki

KONTAKT: Magdalena Bucka, tel. 607 076 511, www.kjagrohandel.pl
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Legato śl.

Alfons

POCHODZENIE: Bergen – Lorena / Palant

POCHODZENIE: Albrecht von Schernikau – Efeu /
Elan von Donitz
Alfons – ur. 2015, bonitacja 81, wymiary 164-205-29 – stanówka
ogierem zimnokrwistym o rzadko spotykanej maści gniadodereszowatej. Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na okres stanówki.

Legato – ur. 2012, bonitacja 79 – piękny ogier hod. SO Książ o prawidłowej budowie i wybitnym ruchu. Syn słynnego og. Bergen śl., który może
poszczycić się unikalnym rodowodem i osiągnięciami w sporcie zaprzęgowym. Ma bardzo spokojny, zrównoważony charakter. Dopuszczony do krycia
klaczy objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na okres stanówki.

Tudor

Rubin

z

z.niem.

Śl.

POCHODZENIE: Polly persz. – Toulsa de la Meule (FRA) /
Gardian persz.

POCHODZENIE: Relaks – Reśka / Rejs

Tudor – ur. 2012, bonitacja 80, wymiary 167-212-28 – urodziwy
ogier o bardzo spokojnym i zrównoważonym charakterze. Bardzo dobry
materiał hodowlany. Chętnie współpracuje z człowiekiem zarówno przy
pracach polowych, w lesie, jak i w zaprzęgu. Na miejscu do obejrzenia
potomstwo. Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia
w pensjonacie na okres stanówki.

Rubin – ur. 2002, bonitacja 81 – niezwykle urodziwy ogier w starym
typie konia śląskiego. Ma bardzo spokojny, zrównoważony charakter,
który przekazuje potomstwu. Dopuszczony do krycia klaczy objętych
programem ochrony zasobów genetycznych. Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na okres stanówki.

KONTAKT:
Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, tel. 601 946 926
www.ranczo-rubin.pl
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MALIBU sp

Belmondo

POCHODZENIE: Tabasko – Maltanka / Ludger

POCHODZENIE: Armand – Bandolina / Skrzat

MALIBU – ur. 2010, bonitacja 78 – ogier jest przedstawicielem typu
konia zaprzęgowego. Daje bardzo dobre, kalibrowe potomstwo, o dobrym ruchu i charakterze oraz przekazuje maść tarantowatą. Na miejscu
do obejrzenia potomstwo. Ma bardzo spokojny, zrównoważony charakter.
Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie
na okres stanówki.

Belmondo – ur. 2009, bonitacja 82, wymiary 161-221-28 – przekazuje kasztanowatą maść większości źrebiąt. Jest ogierem zrównoważonym, spokojnym, pracuje w zaprzęgu oraz pod siodłem. Posiada piękny
ruch. Daje mocne, zdrowe i poprawne potomstwo o spokojnym temperamencie (do obejrzenia na miejscu.) Istnieje możliwość transportu klaczy
oraz pozostawienia w pensjonacie na okres stanówki.

Albert

AMUR

z

Z

Śl.

POCHODZENIE: Albrecht von Schernikau z.niem.– Eva II
z.niem. / Elan von Donitz

POCHODZENIE: Hondaker – Amira / Hutor

Albert – ur. 2015, bonitacja 81, wymiary 161-205-27 – stanówka
ogierem zimnokrwistym o rzadko spotykanej maści gniadodereszowatej.
Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie
na okres stanówki..

AMUR – ur. 2008, bonitacja 81 – siwy ogier w starym typie konia śląskiego. Dopuszczony do krycia klaczy objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Istnieje możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na okres stanówki.

KONTAKT:
Tadeusz Andrys, ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa, tel. 601 946 926
www.ranczo-rubin.pl
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DSP Araldik niem.sport.

Black Ruby old.

POCHODZENIE: Askari – Hera / Heraldik xx

POCHODZENIE: Belissimo M – Durena / Donnerhall

DSP Araldik – ur. 2007 – zabłysnął tytułem wicebundesczempiona 5-letnich koni skokowych. Udany start na MŚ w Lanaken i wysokie
miejsca w międzynarodowym Youngster Tour ukazują jego talent do
dużego sportu. Ze względu doskonały ruch i jezdność oraz zaawansowany w krew rodowód Araldik jest również bardzo interesującym reproduktorem do WKKW. Jego potomstwo może się już cieszyć zwycięstwami w konkursach koni skokowych i ujeżdżeniowych. Stanówka: 250 +
750 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

Black Ruby – ur. 2008 – imponuje nadzwyczaj znakomitym
typem: urzekająca sylwetka połączona z poprawnymi kończynami i nieskazitelnym pokrojem. Trzy pierwszorzędne chody podstawowe i kołyszący grzbiet zapewniają najwyższy komfort jazdy. Potomstwo og. Black
Ruby zachwyca zwycięstwami w konkursach koni ujeżdżeniowych i wyróżnia się w szczególności bardzo dobrą jezdnością i łatwością w obsłudze. Stanówka: 250 + 600 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

Cadeau Noir

han.

Castino

hol.

POCHODZENIE: Christ – St.Pr. Delicia / De Niro

POCHODZENIE: Cassini II – Bz. Pr. O-Caretina / Caretino

Cadeau Noir – ur. 2010 – urzeka fascynującym wyglądem i potężną siłą ruchu. Oprócz sukcesów sportowych Cadeau Noir robi furorę
swym potomstwem. Wiele jego źrebiąt zostało sprzedanych na aukcjach
za wysokie kwoty. Zachwycają one doskonałymi chodami o naturalnej
tendencji ku górze. Cadeau Noir jest homozygotycznie ciemny, co oznacza, że nawet w połączeniu z kasztanowatą klaczą uzyskają państwo
gniadego, skarogniadego lub karego źrebaka. Stanówka: 250 + 600 euro
(w przypadku źrebności na 1.10).

Castino – ur. 2006 – zabłysnął jako premiowany ogier holsztyński.
Jest znaczącym reproduktorem o nienagannym pokroju i nowoczesnej
budowie, sportowcem w doskonałym typie. Próbę dzielności wygrał
z notą 9,58, skoki luzem zostały ocenione na 10,0. Castino zwraca na siebie
uwagę nie tylko sukcesami sportowymi, ale także doskonałym potomstwem. Jego bilans to 5 uznanych synów, z tego 3 ogiery premiowane
oraz liczne konie aukcyjne sprzedane za wysokie kwoty. Stanówka: 250 +
750 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

KONTAKT: Łukasz Słaby • Stajnia Wygoda • Wygoda 12, 64-320 Buk •
510 318 052; info@stajnia-wygoda.pl • www.stajnia-wygoda.pl
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D’Egalité westf.

DeLorean

Pochodzenie: Don Juan de Hus – Shakira K / Stedinger

POCHODZENIE: Dancier – Weltina / Weltmeyer

D’Egalité – ur. 2013 – entuzjastycznie celebrowany przez publiczność awansował w 2015 r. na zwycięzcę westfalskiego körungu. Optymalnie łączy spektakularne chody z holenderskich genów z siłą charakteru,
ramową górną linią i miłym temperamentem niemieckiej hodowli. D’Egalité dysponuje wybitnym stępem i wzorową jezdnością. Swoje źrebięta
„stempluje” długością kończyn i nowoczesnym typem. Przepiękna lekkość
i elegancja są charakterystyczne zarówno dla niego samego, jak i jego źrebiąt. Stanówka: 250 + 700 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

DeLorean – ur. 2011 – ten premiowany ogier zawsze porusza się
w rytmie, niezwykłej równowadze, dużym rozluźnieniu i dysponuje ogromnym potencjałem ruchowym o wybitnych chodach podstawowych.
DeLorean zwyciężył próbę dzielności z końcową notą w ujeżdżeniu 9,15
i po 10,0 za jedność i galop. Jego źrebięta wyróżniają się doskonałą jakością ruchu o dużej kadencji i bardzo dobrej motoryce zadu. Stanówka:
250 + 750 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

Dimagico

Feu D’Or

han.

han.

old.

POCHODZENIE: Dimaggio– St.Pr. Femme Jazz / Jazz Time

Pochodzenie: Fackeltanz – El.St. Bonita / Rohdiamant

Dimagico – ur. 2011 – na körungu hanowerskim w Verden ten eyecatcher awansował na premiowanego ogiera i ulubieńca publiczności.
Dimagico typem i genialnością chodu oraz szczególną czekoladowokasztanowatą maścią oferuje „to coś”. W oczy rzuca się szczególnie jego swobodny i elastyczny ruch przy bardzo aktywnej pracy zadu, akcja nadgarstka i swoboda łopatki. Pod siodłem punktuje swoją naturalną równowagą.
Stanówka: 250 + 700 euro (w przypadku źrebności na 1.10). Licencja
czasowa 2017, przedłużenie w zależności od wyniku testu sportowego.

Feu D’Or – ur. 2009 – urzeka szarmanckim typem. Swobodny i sprężysty ruch o imponującej dynamice, wybitny galop i obszerny stęp zachwycały także podczas körungu oldenburskiego 2011 w Vechcie, gdzie
uzyskał predykat ogiera premiowanego. Nieskazitelny pokrój i absolutnie
miły interier dopełniają wybitne cechy tego ogiera. Pod względem sportowym Feu D’Or może cieszyć się zwycięstwami w ujeżdżeniu klasy S,
ma też jednego uznanego syna. Stanówka: 250 + 600 euro (w przypadku
źrebności na 1.10).

KONTAKT: Łukasz Słaby • Stajnia Wygoda • Wygoda 12, 64-320 Buk •
510 318 052; info@stajnia-wygoda.pl • www.stajnia-wygoda.pl
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Fiderdance old.

Grey Flanell

POCHODZENIE: Fidertanz – Donna / Don Schufro

POCHODZENIE: El.H. Gribaldi – Onoeska / Clavecimbel

Fiderdance – ur. 2009 – w 2016 r. zachwycał jako najlepszy
7-letni ogier Niemiec w prestiżowym finale Nürnberger Burgpokal.
Obecnie jest na najlepszej drodze do kariery w Grand Prix i potwierdził
to wysokimi lokatami w ujeżdżeniu klasy S*** z piafem i pasażem. Jego
źrebięta wyróżniają się nowoczesną długonożnością, jakością chodu
oraz wyrazistą swobodą łopatki. Pod siodłem zachwycają wykwintną
elegancją i przykładną jezdnością swego ojca. Stanówka: 600 euro (nasienie mrożone).

Grey Flanell – ur. 2010 – w 2014 r. sam się ukoronował, gdy
został wybrany przez związek oldenburski na zwycięzcę głównej premii.
Znaczący wpływ miał na to nieporównywalnie mocny pierwszy rocznik
źrebiąt. Jak na taśmie produkcyjnej Grey Flanell dał zwycięskie i najdroższe źrebięta aukcyjne. Liczne potomstwo zostało sprzedane w wysokim
pięciocyfrowym przedziale. W międzyczasie Grey Flanell dał 5 uznanych
synów. W Holandii został najlepszym ogierem w Pavo Cup. Stanówka:
250 + 1250 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

KWPN

Maracaná westf.

Morricone

POCHODZENIE: Millenium – Lorime P / Lord Loxley I

POCHODZENIE: Millenium – Hartima / Rubin Royal OLD

Maracaná – ur. 2015 – w 2017 r. zaimponował jako zdecydowanie
najlepszy ogier wszystkich körungów. Wyśmienita mechanika połączona
z bardzo aktywnym zadem i niezłomnym rytmem sprawiają, że chody tego
ogiera są rzadko spotykaną perfekcją. Naturalna elastyczność i kadencja
sprawiają, że jego ruch swobodnie przepływa przez całe ciało. Ten imponujący kary ogier błyszczy nadzwyczajną siłą oddziaływania i królewskim
wyglądem. Stanówka: 250 + 700 euro (w przypadku źrebności na 1.10).
W trakcie procedury uznania w PZHK. Licencja czasowa na 2018.

Morricone – ur. 2012 – to jeden z najczęściej używanych
ogierów w Niemczech. Podczas każdego występu był mianowany zwycięzcą. Zdobył tytuł zwycięskiego ogiera i zwycięzcy głównej premii
oldenburskiej, zdominował próbę dzielności z wynikiem 9,33 (10,0 za
jezdność i stęp) i prowadził w kwalifikacji do bundesczempionatu. Jego
źrebięta są trudne do pokonania pod względem piękna. Prezentują się
bardzo szlachetnie z wybitną jakością chodów. Stanówka: 250 + 1050
euro (w przypadku źrebności na 1.10).

KONTAKT: Łukasz Słaby • Stajnia Wygoda • Wygoda 12, 64-320 Buk •
510 318 052; info@stajnia-wygoda.pl • www.stajnia-wygoda.pl

old.
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DSP Quindale niem.sport.

Schenkenberg

POCHODZENIE: Pr.H. Quaterback – Soraya / Samarant

POCHODZENIE: Stolzenberg – Madame / Montendro

DSP Quindale – ur. 2011 – ciemne umaszczenie, dostojna budowa, nieskazitelne kończyny i majestatyczna aura – te wszystkie cechy
łączą się ze sobą w przypadku tego charyzmatycznego ogiera. W sporcie
DSP Quindale świętował liczne zwycięstwa. W 2014 r. zachwycał jako
wschodnioniemiecki czempion landu. Jego źrebięta imponują długonożnością, dużą ramą i doskonałymi chodami. Potomkowie zapewnili sobie
czołowe miejsca w finałach znaczących czempionatów źrebiąt. Stanówka:
250 + 550 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

Schenkenberg – ur. 2011 – bezgraniczne możliwości, orientacja i ostrożność, uderzająco dobry baskil i lśniąca czystością technika nóg
– z tymi atrybutami ten dostojny i pełen wyrazu premiowany ogier wie, jak
zachwycać. Genetycznie uwarunkowany talent skokowy jest uzupełniony
doskonałym charakterem i wzorową jezdnością. W sporcie Schenkenberg
może już wykazać pierwsze międzynarodowe sukcesy. Jego potomstwo
urzeka imponującymi skokami wolnymi o wybitnej jakości. Stanówka: 250
+ 550 euro (w przypadku źrebności na 1.10).

Showdancer

Zinedream

old.

han.

westf.

POCHODZENIE: Sir Donnerhall I – St.Pr. Rudilora / Donnerschwee

POCHODZENIE: Zinedine – Panam Air / Contender

Showdancer – ur. 2008 – to mistrz ruchu najwyższej jakości.
Ogier doskonały pod względem typu i chodów, który zachwyca licznymi zwycięstwami i sukcesami aż do Intermediaire I. Jego potomstwo,
wielokrotnie premiowane i biorące udział w wystawach, przekonuje
bardzo dobrym typem i ruchem. Pierwsi potomkowie pod siodłem cieszą wybitną jezdnością, absolutnie przyjaznym charakterem i nadzwyczajną łatwością w obsłudze. Stanówka: 250 + 600 euro (w przypadku
źrebności na 1.10).

Zinedream – ur. 2014 – zwycięzca körungu Oldenburg-International w 2016 r. Doskonałą prezentacją w skokach wolnych przekonał komisje związku holsztyńskiego i hanowerskiego. Podczas próby dzielności
otrzymał wysokie oceny za predyspozycje skokowe, galop i charakter. Ten
ogier łączy wszystko, co cechuje nowoczesnego sportowca najwyższej
klasy. Zinedreama wyróżnia maksymalne wyczucie ciała, inteligencja i wybity rodowód. Stanówka: 250 + 550 euro (w przypadku źrebności na 1.10).
Przedłużenie licencji zależne od wyniku testu sportowego.

KONTAKT: Łukasz Słaby • Stajnia Wygoda • Wygoda 12, 64-320 Buk •
510 318 052; info@stajnia-wygoda.pl • www.stajnia-wygoda.pl
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Narwik

Śl.

Indeks śl.

POCHODZENIE: Lokan – Narew / Nomen

POCHODZENIE: Derit – Inka / Berdysz

Narwik – ur. 2011, bonitacja 83, kary ogier rasy śląskiej, wymiary:
168-208-23,5. Ojciec Lokan – Wicemistrz Świata w Powożeniu w Mezohegyes (Węgry) 2015. Matka Narew – Czempionka Krajowej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych Polagra 2010. Ogier z bardzo dobrym wydajnym
ruchem w stępie i kłusie. Koszt krycia 300 zł, boks 10 zł/doba. Druga i kolejna klacz tego samego właściciela – 200 zł.

Indeks – ur. 2010, bonitacja 80, wymiary 168-198-24. – piękny ogier
hodowli Mirosława Jarmuża, w starym typie konia śląskiego. Koń o prawidłowej budowie, użytkowany zaprzęgowo i wierzchowo. Ma spokojny,
zrównoważony charakter. Dopuszczony do krycia klaczy objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

KONTAKT:
Adam Wojnicki • tel. 501 646 222 • konieslaskie@op.pl
www.konieslaskie.pl

KONTAKT: Kinga Giertuga-Nowak,
ul. Łokietka 1/8, 67-200 Głogów
tel. 535 003 199

Sztorm

z/sok.

WIG

M

POCHODZENIE: Szaman – Sana / Puran

POCHODZENIE: Garland oo – Wizda / Jarabub xx

Sztorm – ur. 2011, bonitacja 82, wymiary 164-250-27,5 – to mocnej
budowy ogier sokólski, posłuszny i grzeczny w obsłudze, także podczas
stanówki. Dobrze chodzi w zaprzęgu. Obecnie jest po czterech sezonach
krycia, dwa ostatnie jest moją własnością w gospodarstwie rolnym w gminie Orzysz. Po sezonie krycia 2018 koń jest przeznaczony do sprzedaży.

WIG – ur. 1998, bonitacja 79, wymiary 165-200-22. Wig zdał 100-dniowy test wierzchowy w ZT Bogusławice w 2000 r. z oceną dobrą (70,40).
W 2001 r. 8-miesięczny ZT Biały Bór zdał z oceną dobrą (69,98). Wig ma
ponad 110 szt. opisanego potomstwa, w tym 18 córek i 1 syna wpisanych
do ksiąg. Przekazuje potomstwu urodę, piękny ruch i skoczność. Dopuszczony do krycia klaczy programowych.

KONTAKT: Jacek Sztamborski
tel. 510 280 015, Zastrużne 11, 12-250 Orzysz,
e-mail: tymotka@o2.pl

KONTAKT: Monika Sawczyszyn-Pawlus
Grzymała 70A • 28-142 Tuczępy • tel. 511 151 116, 41 367 26 73
www.stajnia-oxer.pl
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Arabian-Atin-RO kuc wal.

Halny kuc wal.

Pochodzenie: Tijd Vlijt’s Santiago – Apasjonata Viva Viva /
Carmana’s Neptun

POCHODZENIE: Apasjonata Rubicon– Hawana /
Bernstein Yul

Arabian-Atin-RO – ur. 2012, bonitacja 81, wymiary 134-15217,5 – izabelowaty kuc walijski, złoty medalista XXVIII Krajowej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych, startujący w zawodach skokowych, ujeżdżeniowych oraz WKKW. Koszt stanówki 600 zł, zainteresowanym prześlę więcej
zdjęć oraz filmy.

Halny – ur. 2012, bonitacja 81, wymiary 130-163-16,5 – gniady kuc
walijski, złoty medalista XXVIII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
startujący w zawodach skokowych, ujeżdżeniowych i WKKW. Koszt stanówki 500 zł, zainteresowanym prześlę więcej zdjęć oraz filmy.

KONTAKT: Elżbieta Kostrzewska
Poznań • tel. 608 399 533 • k_kostrzewska@interia.pl

Czort z Gór

oo

ZAPRASZAMY
do witryny internetowej
POCHODZENIE: Eton – Czeczotka z Gór / Czyżyk
Czort z Gór – ur. 2011 – to urodziwy, mocnej, poprawnej budowy ogier o bardzo łagodnym charakterze. Rozpoczął starty w sportowych
rajdach konnych, zdobywając w 2016 r. tytuł mistrza Polski młodych koni
w kat. koni 5-letnich, w 2017 mistrz Małopolski seniorów, wicemistrz Polski młodych koni w kat. koni 6-letnich. Obecnie nadal w treningu rajdowym. Jest synem og. Eton sprawdzonego w SRK na podstawie wyników
swoich oraz potomstwa. Licencja na krycie klaczy czystej krwi.
KONTAKT: Wacław Sajdak
ul. Długa 55, 33-170 Tuchów • tel. 662 025 003
www.dolinabiałej.pl

Polskiego Związku
Hodowców Koni
poświęconej sprzedaży koni
zarejestrowanych w Polsce

www.rynekpolskichkoni.pl
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ALAN sp

ARCTIC

POCHODZENIE: Tjungske – Alabama / Elmero

POCHODZENIE: Acordelli – Headline / Heraldik xx

ALAN – ur. 2011, bonitacja 78 – ogier o znakomitym rodowodzie. Przodkowie tworzący 3-krotny inbred na og. Ramzes xo, 2-krotny na og. Alme Z
s.f., Cottage Son xx i Lucky Boy xx to gwarancja jego uzdolnień skokowych.
Podczas kwalifikacji do ZT otrzymał najwyższą notę 9 pkt. Swoją klasę skokową potwierdził w próbie dzielności, zdobywając 9 pkt u kierownika ZT,
8,5 u komisji i 9 za przydatność do skoków u obcego jeźdźca. W 2015 r. zajął
10 miejsce w MPMK. Średnia ocena potomstwa w skali do 20 pkt – 17,1.

ARCTIC – ur. 2004, bonitacja 80 – w rodowodzie tego ogiera przewija
się wiele sław o dużej wartości użytkowej: ogiery Alme Z, Cor de La Bryere,
Landgraf I. Jego rodowód uzupełniają cenne reproduktory ras czystych i pełnej krwi angielskiej: Heraldik, Cottage Son, Furioso, Rantzau,
Lady Killer i Ultimate. Ponad 20 szt. potomstwa og. Arctic startuje w Niemczech w skokach przez przeszkody z miejscami 1-8 do klasy S (140 cm).
W hodowli niemieckiej zostały uznane 22 jego córki.

MARS

SOMMERHIT

sp

wurt.

brdbg

POCHODZENIE: Avero – Marsala / Landos II

POCHODZENIE: Sandro Hit – Pamina / Fruhlingsbote

MARS – ur. 2005, bonitacja 81 – ukończył 100-dniowy ZT w 2008 w Białym Borze z wynikiem dobrym, uzyskując indeks ogólny 119 pkt, okazał się
najlepszym ogierem hodowli polskiej w tej próbie dzielności. W 2011 zdobył tytuł czempiona rasy sp. Charakteryzuje się doskonałym ruchem i jezdnością oraz bardzo dobrym charakterem. Przekazuje bardzo dobry ruch we
wszystkich chodach i elegancką sylwetkę. Startuje w konkursach skoków kl.
N, C i CC. W 2015 zdobył tytuł mistrza Wielkopolski, startując pod Łukaszem
Woźniakiem. Średnia ocena potomstwa w skali do 20 pkt – 16,0.

SOMMERHIT – ur. 1997, bonitacja 81 – jest synem czempiona świata og. Sandro Hit, założyciela światowej linii koni startujących w ujeżdżeniu. Sommerhit jest sprawdzony w hodowli niemieckiej, ojciec 2 uznanych ogierów i 59 klaczy, w tym 8 klaczy premiowanych. Potomstwo og.
Sommerhit, obdarzone bardzo dobrym ruchem, startuje w konkurencjach
ujeżdżenia i powożenia. W Polsce urodziło się kilkadziesiąt źrebiąt po og.
Sommerhit, wszystkie charakteryzują się dobrym charakterem i doskonałym ruchem. Średnia ocena potomstwa w skali do 20 pkt – 16,5.

KONTAKT:
PRH Gałopol Stado Ogierów Sieraków • ul. Stadnina 14 • 64-410 Sieraków • tel. 61 295 25 11, 601 800 983
www.stadoogierow.eu
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Farezzo B

RASA KONIA: KWPN
NUMER LICENCJI: 544 G Pz
MAŚĆ: skarogniada
DATA URODZENIA: 20.05.2010
WYMIARY: 169-199-22
BONITACJA: 78
HODOWCA: J. Berendsen
WŁAŚCICIEL: Anna Piwońska

KWPN

Chin Chin
Arezzo VDL
Sarjolijn
Voltaire
Toberlina
Coberina

Constant
Larese
Heartbreaker
Farjoljn
Furioso Ii
Gogo Moeve H
Lucky Boy xx
Woberlina B

Farezzo B – młody ogier holenderski z dużymi osiągnięciami w sporcie: 4-latek – 2. miejsce w MPMK w skokach i 1. miejsce w WKKW; 5-latek
– mistrz Polski młodych koni w skokach; 6-latek – 2. miejsce w sportowym czempionacie w Olszy; jako 7-latek z sukcesami startował pod amatorem
w konkursach 130 cm, pokazując odwagę i niezwykłą łatwość prowadzenia w parkurze, a przy tym wielką waleczność i dokładność w pokonywaniu
przeszkód. Farezzo charakteryzuje się niespotykaną jezdnością i łatwością w wykonywaniu stawianych przed nim zadań.
Przekazuje potomstwu doskonały charakter, spokój i talent skokowy.
Uznany nie tylko w PZHK, ale również za granica w związku AES. Możliwość wpisu źrebiąt do ksiąg zagranicznych ( AES, Zangersheide).
Nasienie w cenie 1300 zł z gwarancją żywego źrebięcia. Każde kolejne pobranie nasienia tylko 100 zł.

KONTAKT:
Anna Piwońska • Paruszka, woj. wielkopolskie • tel: 608-535-734
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Vigo Heywood HZ

RASA KONIA: Zangersheide
NUMER LICENCJI: 100 G Zg
MAŚĆ: kara
DATA URODZENIA: 8.04.2014
WYMIARY: 167-180-21
BONITACJA: 81
HODOWCA: Holandia
WŁAŚCICIEL: Sylwester Kosiński

Nabab de Reve
Vigo d’Arsouilles BWP
Illico d’Arsouilles
No Limit
Amara KWPN
Jomara

Quidam de Revel
Melodie En Fa
Fleuri du Manoir
Venzin d’Arsouilles
Indoctro
Jante
Ekstein
Fomara

Vigo Heywood HZ jest zwycięzcą pierwszej polowej próby dzielności ogierów. Uzyskał bardzo wysokie noty: ogólną 8,8, za skoki pod
jeźdźcem 9,3 i od jeźdźca 9,0 pkt. Poza wyjątkowymi zdolnościami skokowymi charakteryzuje się bardzo dobrym, elastycznym ruchem i nowoczesnym typem konia sportowego. Jakości tego ogiera dopełnia świetne pochodzenie. Jego ojciec Vigo d’Arsouilles to indywidualny mistrz świata
w skokach (Kentucky 2010), zwycięzca m.in. GP Aachen 2009, uczestnik igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy. Jego matka kl. Amara do tej pory
dała 5 źrebiąt, w tym dwa ogiery uznane Fernando H i Hanassi-H. Starszy Fernando H, ur. 2010, sprzedany do USA odnosi sukcesy w konkursach dla
młodych koni. W Holandii w pierwszym roczniku stanówki zdążył dać dwa uznane ogiery, m.in. wybitnie skaczącego Joviaal ES uznanego w Zangersheide. Babka kl. Jomara jest matką 3 uznanych ogierów, w tym legendarnego Hickstead KWPN – złotego medalisty IO Pekin 2008, brązowego
medalisty mistrzostw świata w Kentucky (2010), zwycięzcy GP Aachen i innych konkursów najwyższej rangi.
Niebywały rozwój Vigo Heywood HZ oraz możliwości fizjologiczne pozwalają z dużym przekonaniem twierdzić, że jest to koń najwyższej klasy,
o świetnym typie i pokroju, polecany do szerokiego użycia w hodowli.
Cena stanówki 1500 zł.

KONTAKT:
Sylwester Kosiński • Siedlnica 167, 67-400 Wschowa,
508 318 339, kosiński-74@wp.pl
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Rhodesian Winner

XX

RASA KONIA: pełna krew angielska
MAŚĆ: kasztanowata
DATA URODZENIA: 1999
WYMIARY: 165-191-21
BONITACJA: 80
Ela-Mana-Mou (IRE)
Snurge (IRE)
Finlandia (FR)
Solo Dancer (GER)
Rhodesia (GER)
Romana (IRE)

Pitcairn (IRE)
Rose Bertin (GB)
Faraway Son (USA)
Musical (FR)
Green Dancer (USA)
Sheba (GER)
Nebbiolo (GB)
Rhodos (GER)

Rhodesian Winner to bardzo urodziwy koń rasy pełnej
krwi angielskiej o udanej międzynarodowej karierze wyścigowej. Biegał w wieku 3–5 lat na torach w Niemczech, Włoszech, Francji i Turcji,
wygrywając 10 wyścigów, w tym Coppa Doro di Milano L we Włoszech;
6-krotnie II miejsce, w wyścigach kat. G2 2-krotnie III miejsce (Prix Marice
de Nievil i International Cup Bosfor). Łącznie wygrał blisko 170 tys. euro,
uzyskując w najlepszym sezonie 93,5 kg GAG.
Jest synem irlandzkiego og. Snurge, który 7-krotnie zwyciężał, w tym
6 razy gonitwy rangi G1, G2 i G3, m.in. irlandzki St. Leger, zarabiając dla
swojego właściciela zawrotną sumę 1 250 000 funtów.
Ogier przekazuje potomstwu wybitne jak na konia xx zdolności skokowe. Sprawdził się jako ojciec koni wyścigowych startujących w gonitwach płotowych i przeszkodowych: Isuzu – zwyciężczyni Wielkiej
Partynickiej, Morfiny – zwyciężczyni Wielkiej Wrocławskiej oraz koni
sportowych startujących w dyscyplinie WKKW: Informatyka, Abstynencja,
Ines, Izolacja, Izonia, Hamburg. Dla koni półkrwi krycie og. Rhodesian Winner zapewnia cenny dolew krwi angielskiej, poprawę tkanki, zdrowie i szlachetny wygląd, jak również wspomniane uzdolnienia skokowe.
Koszt stanówki 1500 zł płatne do 30.10 po badaniu źrebności przed wydaniem świadectwa krycia.

KONTAKT: Stadnina Koni Moszna,
ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina
77 466 88 33, 77 466 84 29, 795 130 321

STEEGER

HAFL.

Rasa konia: haflinger
Maść: gniada
Data urodzenia: 23.05.2001
Wymiary: 146-175-20
Bonitacja: 79
Hodowca: Gunter Ihling, Tiefenart
Właściciel: Henryk Podkówka
Stegmann
Stegerwald
Lisina
Aurel
Halma
Hanica

Stegreif
Sabina
Magister
Lissita
Albertus
Urma
Ahilles
Heista

Koszt stanówki – 400 zł, boks 10 zł

KONTAKT:
Henryk Podkówka • tel. 603 183 638
www.kjpodkowkateam.pl
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Ryan

Lokan

XX

zdjęcie Monika Szostek

RASA KONIA: pełna krew angielska
MAŚĆ: ciemnogniada
DATA URODZENIA: 5.04.2003
WYMIARY: 162-186-20
BONITACJA: 80
HODOWCA: Francesco Magliari (Irlandia)
DZIERŻAWCA: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu
Ząbkowickim

Caerleon (USA)
Generous (IRE)
Doff The Derby (USA)
Alzao (USA)
Raysiza (IRE)
Raysiya (GB)

Nijinsky (CAN)
Foreseer (USA)
Master Derby (USA)
Margerethen (USA)
Lyphard (USA)
Lady Rebecca (GB)
Cure the Blues (USA)
Rilasa (FR)

rYAN od sezonu 2018 będzie stanowił w SO Książ. Ogier ten w swojej karierze wyścigowej przez 7 sezonów brał udział w gonitwach płaskich, wygrywając prawie 312 tys. euro. Ogier z bardzo dobrym ruchem,
o wybitnym charakterze. Był używany w hodowli w stadninach Babona
i Napajedla.
Cena stanówki: 1500 zł – pierwsza ruja i jedna powtórka; 700 zł – druga
powtórka i następne ruje.
W trakcie uzyskiwania licencji PZHK.

śl.

zdjęcie Katarzyna Broda

RASA KONIA: śląska
NUMER LICENCJI: 816 G Wł
MAŚĆ: kara
DATA URODZENIA: 3.02.2001
WYMIARY: 166-210-25
BONITACJA: 82
HODOWCA: Stado Ogierów Książ
WŁAŚCICIEL: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu
Ząbkowickim
363 Bojkot śl.
1711 Largis śl.
4832 Laroga sp
1433 Glockner old
9539 Lokana śl.
5406 Ligota śl.

5911 Wrangel śl.
3748 Bantana śl.
8599 Illit xx
Lama sp
1211 Gletscher old.
H 3293 Anne old.
5911 Wrangel śl.
3751 Litera śl.

Lokan to najbardziej utytułowany w sporcie i w hodowli koń rasy
śląskiej. Wicemistrz świata w zaprzęgach jednokonnych Patroni Del Vivaro (Włochy) w 2010 r. z powożącym Bartłomiejem Kwiatkiem. W 2012 r.
zdobył IV miejsce na mistrzostwach świata w Lezirias (Portugalia).
Zdobywca nagrody Dressage Master za najlepszy wynik ujeżdżenia na
świecie w 2013 r. Zwycięzca wielu międzynarodowych zawodów zaprzęgowych, prezentujący wybitny ruch szczególnie w kłusie i galopie
i nieprzeciętną urodę, które przekazuje potomstwu. Jego syn Bazyli (od
Bazylia po Palant) został w 2015 r. mistrzem świata młodych koni w powożeniu w Mezohegyes, a w 2016 II wicemistrzem świata z powożącym
Bartłomiejem Kwiatkiem. Drugi syn Lokana og. Epilog (od Egida po Nomen) zdobył wicemistrzostwo świata młodych koni w powożeniu w Mezohegyes w 2016 r. z powożącą Weroniką Kwiatek.
Łącznie w trzech edycjach Mistrzostw Świata Młodych Koni do finału zakwalifikowało się czterech synów Lokana i jego półsiostra kl. Lawenda.
Cena stanówki: 1500 zł – pierwsza ruja i jedna powtórka; 700 zł – druga
powtórka i następne ruje.

KONTAKT: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim SO Książ
ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych • 74 840 58 60 • Małgorzata Studzińska 697 998 905
informacja o pozostałych ogierach stanowiących w SO Książ i na dzierżawach – www.stadoksiaz.pl
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Nightcarry

hol.

RASA KONIA: holsztyńska
Numer licencji: 77G I Gd
MAŚĆ: skarogniada
DATA URODZENIA: 23.02.2003
WYMIARY: 170-185-22,5
BONITACJA: 80
HODOWCA: Niemcy
WŁAŚCICIEL: Bogna Hupa
Nightcarry, przez swoje doskonałe pochodzenie, udokumentowane wyniki, a także obiecujące potomstwo startujące już w konkursach skoków, może okazać się prawdziwą gratką dla hodowców koni
sportowych.
Nightcarry to rosły ogier (170 cm), o bardzo dobrych trzech chodach, z których na wyróżnienie szczególnie zasługuje wysoki, elastyczny i swobodny
galop, który przekazuje na potomstwo. Od najmłodszych lat zachwycał
skokowo. Doskonała technika, ponadprzeciętna siła i odwaga oraz duża
jezdność to atuty go wyróżniające. Jako 5-latek zakwalifikował się do Mistrzostw Świata Młodych Koni, dalej trenowany brał udział w Mistrzostwach
Polski Młodych Jeźdźców, zaliczył – wiele udanych startów w konkursach
140–150 cm pod Dawidem Czarneckim (m.in. II w GP Łąck).
Matka, kl. Nightingale, pochodzi z holsztyńskiego Stammu 1298. Z linii 1298
wywodzą się takie ogiery, jak m.in. Barinello, Carbano, Newton czy Liandero.
Nightingale jest córką og. Linaro (Landgraf I – Calypso II) i kl. Intschuschuna
(Calato – Silvester). Siostra babki og. Nightcarry kl. Lucy Woman (La Zarras – Silvester) pod Portugalczykiem Antonio Vozone obecnie, w wieku 18
lat, chodzi konkursy skokowe do 145 cm, wcześniej startowała do 160 cm
włącznie. Półbrat og. Nightcarry – First Fighter – został w 2009 r. uznany
w Badenii-Wirtembergii, następnie wyjechał do Finlandii, gdzie został uznany w tamtejszym związku hodowców koni i został wybrany najlepszym
ogierem skokowym wśród ogierów 3-letnich. W październiku 2010 zdał test
30-dniowy w Prussendorfie (Niemcy), a jako 4-latek zdobył tytuł wicemistrza Polski młodych koni, startując pod Andrzejem Lemańskim. Sprzedany
do USA startuje dalej w skokach przez przeszkody.
Na parkurach pojawia się już pierwsze potomstwo og. Nightcarry. Największe wyróżnienie należy się kl. Amulette (Pink Floyd HL / Alexis Z),
która sprzedana do Norwegii trafiła do pięciogwiazdkowej stajni Geira
Gulliksena, gdzie kontynuuje karierę pod doskonałą zawodniczka Victorią
Gulliksen. W 2016 r. zdobyła Breeders Cup dla koni 6-letnich oraz wywalczyła prawo startu w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, gdzie zaliczyła
bardzo dobre przejazdy (0/4 pkt).
Jej pełen brat, 6-letni wał. All Night startuje w kraju pod Agnieszką Olszewską i pokazuje wiele z najlepszych cech swojego ojca, jak bardzo
duża siła, świetny galop i doskonały charakter.
Na poziomie 120–135 cm startują już kolejne konie: In Spirit (m. po Lauries Crusador xx), Cortez (m. po Kołczan wlkp), Mr Carry (m. po Caletto I),
Pearl Night (m. po Colman).

Coronado
Carry
Okarina
Linaro
Nightingale I
Intschuschuna

Corrado I
Soleil
Roman/Ramzes
Zorka
Landgraf I
Tamara
Calato
Wendy I

Nightcarry jest ogierem bardzo wszechstronnym, potomstwu przekazuje
nie tylko talent skokowy, ale i doskonały ruch w 3 chodach. Rosła, nowoczesna budowa, wyważony charakter i nieograniczone możliwości skokowe sprawiają, że z wielką przyjemnością rekomendujemy państwu tego
reproduktora w sezonie 20172018.
Cena stanówki: 1300 zł. Miejsce stanowienia: Osieck, pow. otwocki, woj.
mazowieckie.

KONTAKT:
Bogna Hupa • Stadnina Koni Feniks
ul. Dworek 1, 08-445 Osieck • tel. 666188911, e-mail: bognahupa@gmail.com
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TREFL

Clipper

sp

RASA KONIA: sp
NUMER LICENCJI: 83 G Sz
MAŚĆ: gniada
DATA URODZENIA: 16.01.1998
WYMIARY: 174-195-23
BONITACJA: 80
HODOWCA: SK Nowielice
WŁAŚCICIEL: Stado Ogierów Łąck
Caletto I
Cabrol
Wagengold
Czad
Tarcza
Troja

hol.

RASA KONIA: holsztyńska
NUMER LICENCJI: 519 G By
MAŚĆ: gniada
DATA URODZENIA: 22.03.2013
WYMIARY: 165-186-20
BONITACJA: 78
HODOWCA: Ryszard i Roma Kosiccy
WŁAŚCICIEL: Martyna Górska
Cor de la Bryere
Deka
Landgraf I
Sonnenschein
Dido
Czastoria
Dendryk xx
Terpena

Casall
Connor
Korrada S
Cassini I
Bella Rose
Pretty Queen

Corelino
Kira XVII
Cordelabryere
Soleil
Capitol I
Wisma
Quidamderevel
Doreen IX

Trefl – ogier urodzony w SK Nowielice jest synem ogiera Cabrol,
który pokazał swój ponadprzeciętny talent skokowy, wygrywając wiele
konkursów Grand Prix, a także ranking ogierów 7-letnich i starszych
w Polsce, zdobywając tytuł Halowego Mistrza Polski oraz srebrny medal
Mistrzostw Polski. Matka Trefla jest córką ogiera Czad, uczestnika Mistrzostw Europy, konkursów Grand Prix, Pucharu Narodów oraz Sześciu
Barier.

Clipper to holsztyńskiej rasy ogier ze stammu 730B. 2016 r. – wiceczempion ZT Bielice (100 dni). Doskonale zapowiadający się młody
koń skokowy. Świetna technika skoku, niesamowita praca zadu, szybka
i dokładna praca przednich nóg – najlepsza ocena z 16 za skoki luzem
podczas próby dzielności w Bielicach 9,0/10 pkt. Koń o świetnej budowie
w nowoczesnym typie, o fantastycznym, elastycznym ruchu. Znakomity
charakter oraz ogromna pojętność podczas treningu. Bardzo wygodny
do jazdy, we wszystkich trzech chodach. Wybitny nowoczesny rodowód
skokowy: ojciec – wspaniały og. Connor – bardzo popularny reproduktor
wśród hodowców w całej zachodniej Europie, a w szczególności w Niemczech i Francji. Matka, Bella Rose – zwyciężczyni czempionatu źrebiąt –
Wustermark 2009. W 2012 ukończyła test stacjonarny dla klaczy Lürschau
2012, gdzie otrzymała premię okręgową (Bezirkspremie). Uzyskała również wybitną ocenę za skoki.

KONTAKT: Gospodarstwo Agroturystyczne „Wadera”,
Brzezno 1, 64-530 Kaźmierz • tel. 502 592 615 Anna Banaszczyk,
660 468 139 Maciej Ceglarski

KONTAKT: Martyna Górska
tel. 504 203 880, Wymysłowo 5a, 89-500 Tuchola
www.gorska-konie.pl
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Nefryt

m

RASA KONIA: małopolska
NUMER LICENCJI: 343 G Kl
MAŚĆ: siwa
DATA URODZENIA: 2004
WYMIARY: 167-198-20,5
BONITACJA: 83
HODOWCA: Zdzisław Szczepanek
WŁAŚCICIEL: Zdzisław Szczepanek
Fol Avril
First des Termes
Etoile Festivale
Elam
Sonia
Salwa

śl.

RASA KONIA: śląska
NUMER LICENCJI: 777 G Wł
MAŚĆ: kara
DATA URODZENIA: 1998
WYMIARY: 167-200-24,5
BONITACJA: 81
HODOWCA: Stado Ogierów Książ
WŁAŚCICIEL: Stado Ogierów Książ
Urtois
Folle de Joe
Arlequin
Thaillande
Jam
Elma
Start
Łaska I

Sex ukończył zakład treningowy na pierwszym miejscu z oceną wybitną, po czym był użytkowany z powodzeniem w WKKW pod Kamilem
Rajnertem, m.in.: (ZO-C Biały Bór II miejsce, MPMK-C Biały Bór 6-latki III
miejsce, CIC Sopot CNC* I miejsce, CIC2*/CIC1* Biały Bór II miejsce). Ogier
Sex jest złotym medalistą KWZH Poznań oraz zwycięzcą młodzieżowego
czempionatu koni małopolskich w Opatowcu. Pochodzi z bardzo zasłużonej kieleckiej linii żeńskiej, tzw. linii Kasperkowej. Matka Sexa kl. Sonia
(pozostawiła 3 licencjonowane ogiery) jest córką bardzo urodziwego, zasłużonego dla hodowli og. Elam (84 pkt), ojciec First des Termes, mający
w rodowodzie tak znakomite francuskie konie, jak Arlequin czy Nithard,
doskonale sprawdził się w hodowli, zostawiając po sobie całą plejadę doskonałych koni sportowych i hodowlanych. Sex to wybitny koń o sportowych predyspozycjach i urodzie.

KONTAKT: Zdzisław Szczepanek
Pawłów 11, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 781 409 248 • szczepanek11@op.pl

Erbe
Evento
Eris
Glöckner
Nerisa
Niecka

Eltanus
Elipse
Gletscher
Anne
Lakmus
Nicea

Nefryt to złoty medalista ogierów rasy śląskiej 2011 na XXV Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Ojciec 14 ogierów śląskich
z licencjami, m.in. og. Alger śl. – czempion ZT Książ 2012, a także 53 klaczy śląskich z księgami. Znajduje się na liście programu zachowawczego rasy śląskiej. Obdarzony bardzo dobrym ruchem. Potomstwo
w doskonałym typie śląskim. Możliwość pozostawienia klaczy na okres
stanówki. Ogier oraz klacze są pod stała opieką lekarza weterynarii.

KONTAKT: Włodzimierz Gołda
Podbrzezie Dolne, ul. Główna 1
tel. 501 413 583
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Enter

m

RASA KONIA: małopolska
NUMER LICENCJI: 506 G LB
MAŚĆ: kara
DATA URODZENIA: 2.03.2004
WYMIARY: 166-200-21,5
BONITACJA: 82
HODOWCA: Roman Tyborski
Właściciel: Magdalena Głąb
Kwartet
Emetyt
Emerycha
Oregon xx
Bona
Bawarka

m

RASA KONIA: małopolska
Numer licencji: 278 G Kr
MAŚĆ: gniada
DATA URODZENIA: 14.06.2007
WYMIARY: 169-180-21,5
BONITACJA: 80
HODOWCA: Piotr Lalik
Właściciel: Magdalena Głąb
Arlequin
Balise
Ermitaż
Emoza
Dakota xx
Oseina xx
Birkut
Mira

Czambuł
Eden II
Eliza
Dansing
Elita
Elgra

Przedświt XIII-4
Czatownia
Estończyk
Gąbka
Rahman
Damietta
Campetot
Elida

Boston to piękny ogier maści karej, charakteryzujący się bardzo elegancką, estetyczną i niezwykle urodziwą głową i szyją. Startował i był
w treningu ujeżdżeniowym do klasy N włącznie, skoki na poziomie L.
Posiada dobre predyspozycje sportowe uwarunkowane dobrą motoryką
ruchu w trzech chodach, odwagę, wspaniałą psychikę i charakter, który
przekazuje na potomstwo.
Liczba opisanego potomstwa to ok. 60, w tym 6 klaczy z główną księgą.
Zakwalifikowany do III grupy w programie ochrony zasobów genetycznych.
Cena stanówki jednej klaczy – 500 zł. Możliwość pozostawienia klaczy na
miejscu (ogier stacjonuje w miejscowości Chyszówki w woj. małopolskim).

Enter jest przedstawicielem rodu austro-węgierskiego og. Furioso
XX-139. Jest w bardzo dobrym typie konia sportowego, jego nieprzeciętny eksterier i elegancja ruchu wzbudziły zachwyt niejednego trenera.
Enter charakteryzuje się dużą współpracą w treningu, siłą i zdrowiem.
Obecnie w treningu ujeżdżeniowym. Startuje w klasie CC na zawodach
rangi ogólnopolskiej.
Ogier dopuszczony do krycia wszystkich klaczy objętych programem
ochrony zasobów genetycznych.
Cena stanówki 850 zł. Możliwość pozostawienia klaczy na miejscu (ogier
stacjonuje w woj. śląskim).

KONTAKT: Magdalena Głąb
Chyszówki 155 •34-643 Jurków
607 393 367 • podgroniem@op.pl

KONTAKT:
Karol Walas
tel. 882 703 860
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Torado 2

RASA KONIA: KWPN
NUMER LICENCJI: 480 G Pz
MAŚĆ: gniada
DATA URODZENIA: 22.05.2000
WYMIARY: 169-199-22
BONITACJA: 79
HODOWCA: Holandia
WŁAŚCICIEL: Wechta Sp z o.o.

KWPN

Indorado
It's Morado
Bumarilla
Nimmerdor
Lalinda
Filinda

Corrado I
Aida
Zeus
Umarilladeux
Farn
Ramona
Joost
Tilinda

Torado 2 Jako 7-latek Torado startował z powodzeniem w Niemczech w konkursach do 150 cm włącznie. W 2008 rozpoczął starty pod Krzysztofem Ludwiczakiem. Wygrali wspólnie GP na CSI w Krakowie, GP ZOO Jaszkowo, DR CSI Poznań oraz finał HPP w Janowie Podlaskim. 3. miejsce w DR
na CSI w Lesznie, GP na CSI w Ugarze na Słowenii oraz w GP 4-gwiazdkowego CSI w Doniecku na Ukrainie. W 2010 startowali w Super Lidze: CSIO
w Rzymie, St. Gallen i Aachen. Nominowani do ekipy na MŚ w Kentucky. W 2011 m.in. srebro na HPP w Janowie Podlaskim, 5. miejsce na MP Seniorów
w Olszy czy czołowe lokaty na CSI*** w Doniecku i Czerniachowsku. Pod Maksymilianem Wechtą starty do poziomu Mistrzostw Polski.
Potomstwo Torado cechuje się doskonałym typem i ruchem. Po ojcu dziedziczy też rewelacyjny charakter i spokój.
Wśród jego potomstwa wyróżnia się ogier Ahmar Saphir (z matki po Accord II) – wysokie noty w konkursach dla młodych koni na CSI i MPMK.
Cena nasienia: 800 zł plus VAT.

KONTAKT:
Aleksander Wechta • Leśna 22 • 62-052 Rosnówko • tel. 509 133 820 • kjwechta@o2.pl
www.wechtaequestrian.eu
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Tjungske

Rasa konia: KWPN
Numer licencji: 483 G Pz
Maść: siwa
Data urodzenia: 17.04.2000
Wymiary: 165-191-21
Bonitacja: 82
Hodowca: J.W. Greve
Właściciel: J.W. Greve

KWPN

Capitol I
Carthago Z
Perra
Julio Mariner xx
O.K. Wiggy
Kwiggy

Capitano
Folia
Calando I
Kerrin
Blakeney xx
Set Free xx
Dammen
Gwiggy

Tjungske – ogier hodowli światowej sławy Holendra Jana Greve. Uznany w najbardziej cenionych księgach – KWPN i Zangersheide.
Tjungske to syn wybitnego Carthago Z. Warto zwrócić uwagę na linię żeńską: jego matka O.K. Wiggy wywodzi się z rodziny Twiggy – żywej legendy
koni sportowych.
W Polsce krył jako czołowy m.in. w SK Racot, SK Rzeczna, SK Dobrzyniewo i KJ Zbyszko. Jego potomstwo skacze i od najmłodszych lat udowadnia swój
talent w pokazach skoków luzem.
Tjungske ma bardzo dobrze zrównoważony galop, niesamowicie szybki refleks w skoku i pięknie wykorzystuje energię swojego ciała. Jego źrebięta są
poprawnej budowy, eleganckie i długonogie.
W 2009 r. podczas The Expo Talent Sale sprzedano jego syna Apollo za 100 tys. euro i córkę Atamara za 42 tys. euro. W czerwcu 2011 r. syn Theo wygrał
w Niemczech mistrzostwa koni 5-letnich i został zakwalifikowany do bundeschampionatu z wynikiem 8,5. Kolejny jego syn Douglas został sprzedany
podczas Sale of Rising Stars w Drachten za 42 tys. euro.

KONTAKT:
Stadnina Koni Gościmiec – Iwona i Przemysław Olejnik • Gościmiec 13, 66-542 Zwierzyn • tel. 502 181 773
www.stadninagoscimiec.pl.
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CWAŁ
RASA KONIA: wielkopolska
NUMER LICENCJI: 2603
MAŚĆ: gniada
DATA URODZENIA: 7.04.1995
WYMIARY: 164-190-20,5
BONITACJA: 80
HODOWCA: Stadnina Koni Racot
WŁAŚCICIEL: Piotr Kaczorowski
VETGYN-PHARMA
CWAŁ Wiceczempion Koni
Wielkopolskich 2013 (kategoria ogiery
starsze), Puchar Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Czempion ZT Biały Bór.
Doskonały sportowy rodzimy rodowód,
znakomite walory użytkowe:
q wyróżniający się styl i uzdolnienia
skokowe
q dynamika i potęga skoku „szybki
przodem”
qznakomity rodowód sprawdzony
w sporcie – syn ogiera Arion, wybitnego
konia sportowego, i wnuk ogiera Poprad
– Mistrza Polski wyeksportowanego
do USA, dwukrotnego olimpijczyka
w skokach przez przeszkody na igrzyskach
w Meksyku i Monachium, uczestnika
wielu zawodów międzynarodowych,
w tym Pucharu Narodów
q bardzo dobra technika skoku,
jezdność i pojętność, potomstwo
także w Niemczech
q przekazuje również doskonałą tkankę
i moc oraz odporność organizmu
q zrównoważony charakter w obsłudze
i użytkowaniu
q wielki potencjał do przekazywania
uzdolnień skokowych do startów
na najwyższym poziomie w dyscyplinie
skoków, a z partnerkami pełnej krwi
angielskiej lub zaawansowanymi
w nią także do WKKW
Ogier rasy wielkopolskiej ze sportowym
potencjałem genetycznym kwalifikowany
również do rozrodu w programie ochrony.

Poprad x wlkp
Arion x wlkp
Aragonia x wlkp
Medias x wlkp
Ciżemka x wlkp
Ciżba x wlkp

KONTAKT:
tel. 694 285 079 • e-mail: biuro@vetgyn-pharma.now.pl
więcej informacji, filmy: facebook.com/Ogier-CWAŁ

Traum x wschpr
Poprawka x trk
Dzięgiel xx
Arktyka x wlkp
Wenden x wlkp
Medea x wlkp
Dobroń x wlkp
Cisza x wlkp
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aracento

wurt

RASA KONIA: wurttenberg
NUMER LICENCJI: 214 G Wł
MAŚĆ: gniada
DATA URODZENIA: 12.02.1999
WYMIARY: 162-187-21,5
BONITACJA: 80
HODOWCA: Artur Kronmuller
Właściciel: Peter Thanner / dzierż. Henryk Podkówka
Acord II Holst
Araconit Holst
Vanessa Holst
Cento Holst
Cosmea Wurtt
Starlight Hann

Ahorn Z Hann
Ribecka Holst
Columbus Holst
Negila Holst
Capitol Holst
Viola XI Holst
Servus Hann
Steinrose Hann

Aracento to ogier sprawdzony w hodowli koni skokowych. Sprowadzony do
Polski z Niemiec w 2015 roku. W 2002 roku uzyskał licencję po ukończonym trzydziestodniowym teście, wykazując się świetną techniką skoku, został zakwalifikowany do Bundeschempionatu koni pięcioletnich.Ogier został wycofany ze sportu jako sześciolatek
na poziomie kl M (130 cm) z powodu nieszczęśliwej kontuzji kolana. Od tego czasu
użytkowany w hodowli. Za naszą zachodnią granicą pozostawił wiele obiecujących
koni sportowych, które obecnie z sukcesami sprawdzają się na arenie międzynarodowej
na poziomie GP. Aracento wywodzi się z bardzo dobrej linii koni hanowerskich. W linii
ojca takie konie jak: Araconit, Accord II, Alme, Calypso I. Od strony matki: Cento, Capitol I,
Caletto II. Więcej informacji o ogierze znaleźć można na stronie aracento.de W linku film
ogiera na parkurze: https://www.youtube.com/watch?v=xwcQBw9FKAs
Istnieje możliwość pozostawienia klaczy na czas krycia na terenie naszej stadniny.
Krycie tylko naturalne.
Cena:1000 zł

KONTAKT:
tel.: 603183638
tel.: 507010551

