OFERTA STANÓWKI

2022

Ogiery licencjonowane przez
Polski Związek Hodowców Koni

Nowości w ofercie Helgstrand & Schockemöhle

Chacoolou PS
Chacoon Blue x Balou du Rouet

Quelle
Couleur
Quaside x Captain Fire

siła i potencjał, połączenie dwóch
światowych linii hodowlanych ogierów
Chacco-Blue i Baloubet du Rouet

ur. 2016r.

zdobywca licencji podczas
Körungu Westfalskiego,
zachwyca niezwykłym
umaszczeniem i wspaniałym
ruchem
ur. 2019r.

169cm

800 € (płatne na koniec
sezonu, w EUR lub PLN
wg kursu z dnia sprzedaży)
+8% VAT

170cm

1000 € (płatne na koniec
sezonu, w EUR lub PLN
wg kursu z dnia sprzedaży)
+8% VAT

Denver’s
Semilly PS

Sparkling



Springbank II x Fürst Romancier

Diamant de Semilly x Carthago
ﬁnalista Mistrzostw Świata
i Bundeschampionatu, syn
legendarnego Diamant De Semilly
ur. 2019r.

obdarzony nieprzeciętną urodą
i zjawiskowym ruchem
kontynuator linii epokowego
og. Rubinstein
ur. 2019r.

168cm

800 € (płatne na koniec
sezonu, w EUR lub PLN
wg kursu z dnia sprzedaży)
+8% VAT

Meganus PS



Messenger x Carthago

Vogue
Vitalis x Fidertanz

wielokrotny zwycięzca konkursów
dla młodych koni, jego matka dała
3 konie startujące na poziomie 160cm

ur. 2016r.

171cm

1000 € (płatne na koniec
sezonu, w EUR lub PLN
wg kursu z dnia sprzedaży)
+8% VAT

V-ce Czempion Kórungu
Westfalskiego, syn bijącego
rekordy popularności
holenderskiego ogiera Vitalis

ur. 2019r.

171cm

800 € (płatne na koniec
sezonu, w EUR lub PLN
wg kursu z dnia sprzedaży)
+8% VAT

174cm

1300 € (płatne na koniec
sezonu, w EUR lub PLN
wg kursu z dnia sprzedaży)
+8% VAT

Corsini



Cornet Obolensky x Cassini I
Czempion Körungu
Oldenburskiego 2021,
wspaniały typ, nienaganna
budowa i światowy rodowód

ur. 2019r.

168cm

Incredible
Indian Rock x For Romance I
Czempion Körungu Oldenburskiego
2021, niezwykła charyzma i możliwości
ruchowe, nowoczesny rodowód

ur. 2019r.

1000 € (płatne na koniec sezonu,
w EUR lub PLN wg kursu
z dnia sprzedaży)+8% VAT

Poznaj pełną ofertę ponad 90 ogierów
ujeżdżeniowych i skokowych na:
www.cichonstallions.pl

173cm

1300 € (płatne na koniec sezonu,
w EUR lub PLN wg kursu
z dnia sprzedaży)+8% VAT

ogiery skokowe

Caroly
Bundeschampion
i rekordzista PSI Auction

ur. 2009r. 1172cm
500 zł (I rata) + 2500 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Caroly z imponującymi wynikami zwyciężył w Mistrzostwach Niemiec Młodych
Koni, a następnie został sprzedany na aukcji P.S.I za kwotę 850.000€. Przez specjalistów uważany za wzorowy typ konia
sportowego, a cechę tę, oraz technikę
i możliwości przekazuje na potomstwo, spośród którego należy wyróżnić startującego
na poziomie CC, licencjonowanego ogiera
Caro Gold OS. Paul Schockemӧhle szeroko
wykorzystał og. Caroly we własnej hodowli – Gestüt Lewitz, a jego potomstwo
z sukcesami uczestniczyło w aukcjach
PS-Online, czy Flyinge Auction.

Cantus

Calido I
Baroness
Contendro I

Cora

gwarancja
żywego
źrebięcia

płatność po
zakończeniu
sezonu

Pasadena

atrakcyjny
system
rabatowy

Caletto I
Monoline
Coriander
Kollet
Contender
Bravo
Peter Pan
Pikperle

dostawy
nasienia
7 dni w tyg.

Cichoń Stallions

Diakato PS
Mistrz Polski Młodych Koni 2021

ur. 2017r. 1171cm
500 zł (I rata) + 2000 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Diakato PS zachwyca niezwykłą siłą i dynamiką w skokach, połączoną z ponadprzeciętną chęcią do współpracy z jeźdżcem. Podczas Polowej Próby Dzielności Ogierów 2020
zdobył tytuł Wiceczempiona z fantastyczną
oceną od jeźdźca testera - 9,5 pkt, a w sezonie 2021 zdobył tytuł Mistrza Polski Młodych
Koni 4-letnich.
Diakato PS jest synem dwukrotnego Mistrza
Niemiec – og. Diaron, oraz wybitnej klaczy
Stellina, która dała w swojej karierze hodowlanej konie startujące na poziomie 140-150
cm (m.in. Carato 2, Celina, Comscody).

Diarado

Diaron
Lenda Cara
Stakkato

Stellina

pomoc
w sprzedaży
źrebiąt

Calina

Diamant de Semilly
Roxette I
Come On
Lindauway
Spartan
Pia
Calido
Gragonia

darmowe
doradztwo
hodowlane

możliwość udziału
w aukcjach
źrebiąt

200 zł rabatu
na inseminację
w naszej stacji

ogiery skokowe

C-Quattro PS
Technika odziedziczona
po przodkach
ur. 2017r.

1174cm

500 zł (I rata) + 2000 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

C-Quattro PS to ogier w nowoczesnym, szlachetnym typie konia sportowego. Wyróżnia
się elastycznością i obszernością, oddaje
bardzo dobre technicznie skoki. Podczas
Polowej Próby Dzielności Ogierów 2020
z oceną 8,1 pkt zajął IV miejsce, jednocześnie uzyskując najwyższą ocenę bonitacyjną
(81 pkt). W sezonie 2021 zwyciężał w eliminacjach MPMK w Michałowicach, a także zajął
wysokie VII miejsce w SCzMK w Olszy.
Ogier ten jest synem fenomenalnego
Chacoon Blue, a jego matka – Ave Maria,
w swojej karierze startowała na poziomie
150 cm pod Christianem Temme.

Chacco-Blue

Chacoon Blue
Cindina
Quattro B

Ave Maria

gwarancja
żywego
źrebięcia

płatność po
zakończeniu
sezonu

Amarylis

atrakcyjny
system
rabatowy

Chambertin
Contara
Cartoon
Widina
Qredo de Paulstra
Une Americane
Silvio I
Amagranna

dostawy
nasienia
7 dni w tyg.

Cichoń Stallions

Conteros Blue PS
Imponujący rodowód,
nieprzeciętne możliwości
ur. 2018r. 1170cm
500 zł (I rata) + 1500 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Charyzmatyczny Conteros Blue PS prezentuje wszystko to, czego należy oczekiwać
od nowoczesnego konia sportowego. Jest
niezwykle urodziwy, prezentuje doskonały, szlachetny typ, świetną technikę w skoku
i ponadprzeciętne możliwości, które zademonstrował już podczas próby dzielności
w grudniu 2021, gdzie jeździec tester przyznał
mu 9,0 punktów za przydatność do skoków.
Jego ojcem jest międzynarodowej klasy
skoczek Continental Blue, a matka Condorette jest półsiostrą licencjonowanego
og. Chilensky, który zajął 13. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Continental
Blue

Conthargos
Chagolda
Contendros 2

Condorette

pomoc
w sprzedaży
źrebiąt

Windorette

darmowe
doradztwo
hodowlane

Converter I
Cajandra Z
Chacco-Blue
Kirigold
Contendro I
Diaspora 4
Cornet Obolensky
Windina II

możliwość udziału
w aukcjach
źrebiąt

200 zł rabatu
na inseminację
w naszej stacji

Ogiery ujeżdżeniowe Cichoń Stallions

Największym atutem og. Don Deluxe jest wspaniały charakter i doskonała jezdność – cechy silnie
dziedziczone wśród potomków De Niro. Imponuje również niezwykłą obszernością i elastycznością chodów, szczególnie galopem „pod górę”.
Donnerhall
De Niro
Alicante
Rosario
Egoistin
Egoistin

Donnerwetter
Ninette
Akzent II
Wiesenelfe
Rubinstein I
Elfenlicht
Feiner Stern

Rousseau
Orona
De Niro
Danceline TS
Lacarna

Olympic Ferro
Zsuzsa
Jazz
Karona
Donnerhall
Alicante
Lancier

Cocktail
Charmante
Ferro
Velvet V.D.T.
E-Delypsa

Purioso
Ulissa
Ulster
Warmante
Ulft
Brenda
Calypso I

Florestan I
Dawina
Königstraum xx
Maikiki
Furstin Maika

175cm

500 zł (I rata) + 3500 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Heiline’s
Zanzier
Imponujące wyniki sportowe,
efektowne potomstwo
ur. 2013r.

171cm

500 zł (I rata) + 2900 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Goldﬁnger
V.D.T.
Bezpośredni potomek legendarnego
ogiera Jazz
ur. 2011r.

175cm

500 zł (I rata) + 2700 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Optik

Furstantraum dowiódł swojej klasy zarówno jako
sportowiec, zwyciężając m.in. w konkursie Pucharu Narodów, jak również jako reproduktor – jego
najlepsza córka Well Done de La Roche zajęła V
miejsca na Światowych Igrzyskach Jeździeckich.

Fürst Heinrich

ur. 2011r.

Espina

Ogier ten cechuje się niezwykłą ekspresją i obszernością chodów, w tym szczególnie imponującym galopem, oraz bardzo dobrym charakterem.
Jest koniem wrażliwym i delikatnym w prowadzeniu, ale przy tym chętnie współpracującym
z jeźdźcem.

Jazz

Oldenburski Czempion na polskiej ziemi

Egale III

Heiline’s Zanzier obdarzony jest niesamowitym
ruchem, zachwycającym elastycznością i obszernością, oraz dużymi predyspozycjami do piaffu
i pasażu. Posiada przy tym bardzo dobry
charakter, co bezpośrednio przekłada się na jego
doskonałą użytkowość.
Blue Hors Zack

Don Deluxe

Fidelio
Raute
Donnerhall
Wibke
Luciano xx
Königstochter
Fürst Furioso

FÜRSTENTRAUM
Doświadczony sportowiec,
klasowy reproduktor
ur. 2003r.

169cm

500 zł (I rata) + 2000 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Marietta

Korzystając z naszej oferty zyskujesz możliwość
udziału w prestiżowej aukcji źrebiąt Cichoń Foals
Auction, gdzie średnia cena w roku 2021 wyniosła
ponad 46.000 zł, a łączna suma sprzedaży, która
traﬁła do współpracujących z nami Hodowców
przekroczyła pół miliona złotych!
Klaczka Dauphine Varmeto (Don Deluxe x Quaterback)
sprzedana za kwotę 62.000 zł.

Niezwykle szlachetny ogier Radius imponuje nowoczesnym typem, jakością chodów i doskonałą
jezdnością. Uwagę zwraca też unikalny rodowód,
pozwalający uniknąć częstych w hodowli koni
dresażowych imbredów.
Rocky Lee
Revolution
Rochelle
OO Seven
Womanthika M
Romanthik M

Rock Forever
Juicy
Rouletto
Wachau
Rubinstein
Gelbria
Gribaldi
Kymanthika M

Brix Falcon prezentuje najlepsze cechy swoich przodków - nowoczesny typ i doskonałe
walory ruchowe, oraz nieprzeciętną jezdność
- zajął II miejsce w SCzMK 2021, a podczas Finału
Polowej Próby Ogierów uzyskał 2 x 9,0 pkt - za
jezdność i przydatność do dyscypliny.
Ampere
Franklin
Warkle M
Fürstenball
Brix Florentina

Atterupgaards
Luna

Rousseau
Larivola
Ferro
Sparkle M
Fürst Heinrich
Maradonna
Welt Hit II

Escolar
Cassila
Harmony's Fiorano
Farida
Coco Chanel

Estobar NRW
Farah Dina L
Rohdiamant
Chontal
Rousseau
Rawina
Carbid

Fidertanz
Donna Doria
Sir Donnerhall I
Gesina
Gesine

ur. 2017r.

167cm

500 zł (I rata) + 2200 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Brix Falcon
V-ce Mistrz Sportowego Czempionatu
Młodych Koni 2021
ur. 2018r.

168cm

500 zł (I rata) + 2000 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Ebano*
Z pierwszego rocznika V-ce Mistrza
Świata: Escamillo
ur. 2019r.

170cm

500 zł (I rata) + 2000 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Vollkrone

Face Time PS to ogier imponujący nie tylko możliwościami ruchowymi, ale też nieprzeciętnym
rodowodem – jego ojciec startuje na międzynarodowym poziomie Grand Prix, a matka dała w swojej karierze 7 uznanych ogierów, w tym startującego również na poziomie GP og. For Romance I.

Foundation

Zwycięzca Kwaliﬁkacji Ogierów 2019,
Najlepszy Ogier Ujeżdżeniowy Próby
Dzielności 2021

Kermo's Lady Di

Zakupiony na PS Auction ogier Ebano jest niezwykle urodziwy, w nowoczesnym typie i długich liniach. Wyróżnia się elastycznością we
wszystkich chodach i łagodnym charakterem.
Posiada także niezwykle interesujący rodowód,
wpisujący się w najnowsze trendy hodowlane.

Escamillo

Radius

Fidermark
Reine Freude
De Vito
Weniga
Sandro Hit
Contenance D
Don Schufro

Face Time PS*
Syn jednej z najlepszych klaczy
hodowlanych na świecie

ur. 2019r.

168cm

500 zł (I rata) + 1700 zł
(płatne po potwierdzeniu
źrebności)+8% VAT

Gaby

* ogiery w trakcie procesu uznawania

Poznaj pełną ofertę ponad 90 ogierów
ujeżdżeniowych i skokowych na:
www.cichonstallions.pl

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
CAS CASALL

hol.

YUCATAN

xx

POCHODZENIE: Casall hol. – Endira hol.
/ Castelan II hol.

POCHODZENIE: Galileo xx – Six Perfections xx
/ Celtic Swing xx

CAS CASALL – wiceczempion uznawania ogierów w Lesznie
w 2018 r. (9,0 pkt. za przydatność do skoków!). Jego ojciec to legendarny Casall hol., który od lat jest w czołówce najlepszych ojców
koni skokowych na świecie, we wszystkich rankingach. Skonsolidowany rodowód ogiera Cas Casall – i po stronie męskiej, i żeńskiej –
nasycony jest końmi, które osiągnęły sukcesy zarówno hodowlane,
jak i sportowe (skoki na poziomie 160 cm).
Cena stanówki: 1000 zł

YUCATAN – suma wygranych blisko 375 tys. funtów, uczestnik
m.in. Melbourne Cup. Zwycięzca m.in. Herbert Power Stakes G2 w Australii i Finlay Volvo International Stakes G3 w Irlandii. Ojciec, Galileo, to
niekwestionowany lider wszystkich rankingów reproduktorów pełnej
krwi ostatnich lat. Dał dotychczas 89 zwycięzców wyścigów najwyższej
kategorii G1, a jego potomstwo zarobiło na torach ponad 450 mln zł.
19 synów Galileo wcielonych do hodowli dało konie wygrywające G1!
Cena stanówki: 5000 zł

'Į$*$6m (AC)

HUNCWOT

POCHODZENIE: Szkrab m – Dżaga m / Grey m

POCHODZENIE: Diokles m – Huanita m / Toledo xx

DŻAGAS – sportowy rodowód. Doskonały typ konia do WKKW,
poparty startami. W 2001 r. Dżagas startował w skokach przez przeszkody (klasa N) oraz rozpoczął trening i starty w WKKW, kończąc
sezon bardzo udanymi startami na poziomie CNC1*.
Cena stanówki: 600 zł

HUNCWOT – doskonały typ konia do WKKW, sportowy rodowód, bardzo dobry ruch. Cztery pokolenia wstecz zostały sprawdzone w sporcie wyczynowym, z wybitnymi wynikami. W roku
2021 ogier Huncwot rozpoczął trening sportowy, z powodzeniem
startując w zawodach skokowych i ujeżdżeniowych. Ogier objęty
Programem ochrony zasobów genetycznych.
Cena stanówki: 700 zł

KONTAKT: Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
hodowla@stadoogierow.pl • www.stadoogierow.pl
tel. 24 262 98 97 • 603 067 764

m (Ac)

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
EPOS

PARAMETR

sp

wlkp

POCHODZENIE: Le Voltaire KWPN – Eneida sp
/ Fanimo KWPN

POCHODZENIE: Eloquent trk. – Parodia wlkp
/ Heleris trk.

EPOS – utalentowany skoczek. Dobry ruch. Doskonałe zdrowie
i witalność. Świetna, bardzo „usportowiona” linia żeńska – m.in. fenomenalny ogier Elf. Rodowód nasycony sławami hodowli i sportu
(skoki na poziomie 160 cm).
Cena stanówki: 500 zł

PARAMETR – wspaniały typ, bardzo dobry ruch. Doskonały
rodowód. Parametr był jednym z najwyżej zbonitowanych ogierów
podczas polowej próby dzielności. Jego ojciec, doskonale ruszający
się Eloquent trk., ma bogatą karierę hodowlaną i sportową (skoki na
poziomie 140 cm).
Cena stanówki: 900 zł

FAWORYT

,1&2*1,72ďO

ďO

POCHODZENIE: Hejnał śl. – Fatima śl. / Jogurt śl.

POCHODZENIE: Bazyli śl. – Izera śl. / Nomen śl.

FAWORYT – zwycięzca próby dzielności ogierów, Partynice
2020 r. Elegancki, harmonijnie zbudowany ogier w bardzo dobrym,
nowoczesnym typie konia śląskiego.
Cena stanówki: 500 zł

INCOGNITO – II wicemistrz MPMK w powożeniu w 2021 r.
Jego ojciec, słynny Bazyli, to Mistrz Świata Młodych Koni w powożeniu (2015 r.). Incognito to ogier ładnie umaszczony – kary, „malowany”, o doskonałym charakterze, w typie bardzo lubianym przez
hodowców. Już pierwszy sezon krycia pokazał, że zakup tego pięknego ogiera był „strzałem w dziesiątkę”.
Cena stanówki: 500 zł

KONTAKT: Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
hodowla@stadoogierow.pl • www.stadoogierow.pl
tel. 24 262 98 97 • 603 067 764

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
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PEŁNA KREW ANGIELSKA
ALBAICIN – gn., wys. 168, ur. 2014 (Sorbie Tower – Great Lakes – Eternity’s Breath) hod. SK Krasne;
krycie naturalne (tylko klacze małopolskie) – cena 700 zł
ZAFONIUM – c.kaszt., wys. 173, ur. 1997 (Zafonic – Affirmed – Graustark) hod. Newgate Stud Farm Inc. USA; krycie naturalne – cena 800 zł
CZYSTA KREW ARABSKA
DON CARLOS – gn., wys. 158, ur. 2001 (Ganges – Pamir – Set) hod. SK Michałów; krycie naturalne – cena 700 zł
POLSKI KOŃ SPORTOWY
vecTOR – c.gn., wys. 174, ur. 1999 (Corde hol. – Vectra sp / Genius han.) hod. SK Moszna; krycie naturalne – cena 500 zł
MAŁOPOLSKA
FILANTROP – – gn., wys. 167, ur. 2002 (Emetyt m – Forlana m / Hippies m); krycie naturalne – cena 500 zł
HINDUS – gn., wys. 169, ur. 2002 (Emetyt m – Hippies m – Akwen m) hod. SK Walewice; krycie naturalne – cena 500 zł
WIELKOPOLSKA
CZADOR – gn., wys. 165, ur. 1999 (Orsini trk. – Pistolet wlkp/poch.trk. – Soból wlkp) hod. SK Rzeczna; krycie naturalne – cena 500 zł
KANON – gn. wys. 168, ur. 2013 (Olivier wlkp/poch.trk. – Regiel m – Agar wlkp/poch.trk.) hod. SK Liski; krycie naturalne – cena 800 zł
RUMIANEK – sk.gn., wys. 167, ur. 1998 (Orkisz wlkp – Ajax han. – Bard wlkp) hod. SK Posadowo;
nasienie mrożone – cena 500 zł + VAT, krycie naturalne – cena 800 zł
ŚLĄSKA
AMANT – kary, wys. 168, ur. 2004 (Bystrzak śl. – Szwadron śl. – Astrom śl.) hod. Alfred Glomb; krycie naturalne – cena 500 zł
ELEKTOR – kary, wys. 162, ur. 2003 (Hutor śl. – Euros śl. – Iran śl.) hod. Piotr Majer; krycie naturalne – cena 500 zł
MILORD – kary, wys. 166, ur. 2004 (Hondaker śl. – As śl. – Majdan śl.) hod. Norbert Glatki; krycie naturalne – cena 500 zł
ZENTO – c.gn., wys. 166, ur. 2010 (Lothario śl. – Zafira śl. / Jogurt śl.); krycie naturalne – cena 500 zł
ŻENISZEK – c.gn., wys. 166, ur. 2010 (Hutor śl. – Żeneta śl. / Jogurt śl.); krycie naturalne – cena 500 zł
ARDEN SZWEDZKI
BONAIR – gn., wys. 164, ur. 2001 (Bonid ard.szw. – Dunol ard.szw. – Trolan ard.szw.) hod. Karl Andresson Szwecja;
krycie naturalne – cena 250 zł
POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY
EKSEN – j.gn., wys. 163, ur. 2015 (Amper z – Bartek z – Ganges z) hod. Stanisław Guz; krycie naturalne – cena 250 zł
EL PASO – kaszt., wys. 163, ur. 2007 (Matis z – Bosfor z – Amant z) hod. Katarzyna Sobótka; krycie naturalne – cena 250 zł
ELAREN – gn., wys. 164, ur. 2015 (Eren z – Bert z – Hiacynt z) hod. Jan Walasek; krycie naturalne – cena 250 zł
HILEN – gn., wys. 160, ur. 2013 (Wiolen z – Igon z – Bramin II z) hod. SK Nowe Jankowice; krycie naturalne – cena 250 zł
IGOR – gn., wys. 160, ur. 2004 (Gourmet z.niem. – Tombeur de Lagrange ard.fr. – Ted z) hod. Edward Skindzielewski;
krycie naturalne – cena 250 zł
WASER – kaszt., wys. 166, ur. 2012 (Saler z – Gourmet z.niem. – Blixen ard.szw.) hod. SK Nowe Jankowice; krycie naturalne – cena 250 zł
WEHEL – – j.kaszt., wys. 163, ur. 2016 (Helmut z.niem. – Werona z / Rolen z); krycie naturalne – cena 250 zł
WIFEDOR – gn., wys. 163, ur. 2016 (Fedor z.niem. – Wita z / Butler z); krycie naturalne – cena 250 zł
WIORSMIN – kaszt., wys. 167, ur. 2013 (Blusmin z – Rolen z – Bertram I z.niem.) hod. SK Nowe Jankowice; krycie naturalne – cena 250 zł

KONTAKT: Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
hodowla@stadoogierow.pl • www.stadoogierow.pl
tel. 24 262 98 97 • 603 067 764
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BANK NASIENIA
1$6,(1,(052Į21(
GAFAL oo – kaszt. (Pamir oo – Arbil oo – Eskimos oo) hod. Jan Głowacki, cena: 500 zł + VAT
CZUWAJ sp – gn. (Windwurf han.– Feiertraum han. – Aquino xx) hod. SK Nowielice, cena: 300 zł + VAT
EFEZ sp – c.gn. (Czuwaj sp. – Fanimo KWPN – Genius han.) hod. SK Moszna, cena: 300 zł + VAT
ELF sp – c.gn. (Fanimo KWPN – Genius han. – Wisus xo) hod. SK Moszna, cena: 300 zł + VAT
EPOS sp – c.gn. (Le Voltaire KWPN – Fanimo KWPN – Genius han.) hod. SK Moszna, cena: 500 zł + VAT
NABUCHODONOSOR słow. gorąc. – c.gn. (Narcos II s.f. – Amyndas xx – Ivory Tower xx) hod. Czechy, cena: 800 zł + VAT
ODYSEJ sp – c.gn. (Windwurf han. – Dido han. – Polonez xx) hod. SK Nowielice, cena: 300 zł + VAT
OTILL sp – c.kaszt. (Luron KWPN – Mag m – Elvis KWPN) hod. SK Prudnik, cena: 300 zł + VAT
PARNAS sp – kaszt. (Elvis KWPN – Prom m – Dalmor xx) hod. SK Prudnik, cena: 300 zł + VAT
SOFIX sp – gn. (Fanimo KWPN – Genius han. – Jantar wlkp) hod. SK Moszna, cena: 500 zł + VAT
H-ELDORADO old. – siwy (Ekwador sp – De Niro han. – Feiner Stern han.) hod. Mariusz Janiszek, cena: 600 zł + VAT
APERITIF m – siwy (Fusain du Defey xo – First des Termes xo – Rahman xo) hod. SK Ochaby, cena: 500 zł + VAT
BARNABA m – gn. (Bolivar m – Judex xx – Barak xo) hod. SK Walewice, cena: 300 zł + VAT
DŻAGAS m (AC) – gn. (Szkrab m – Grey m – Len m) hod. SK Prudnik, cena: 600 zł + VAT
ALAMOS wlkp – c.gn. (Colorado han. – Sztorm wlkp – Harbin wlkp) hod. SK Pępowo, cena: 400 zł + VAT
CYPRYS wlkp – gn. (Dido han. – Chersoń xx – Kosmos wlkp) hod. SK Bielin, cena: 300 zł + VAT
RUMIANEK wlkp – sk.gn. (Orkisz wlkp – Ajax han. – Bard wlkp) hod. SK Posadowo, cena: 500 zł + VAT
BOSSIER wlkp/poch.trk. – kary (Ajbek wlkp/poch.trk. – Lwów wlkp – Calderon xx) hod. Marek Przeczewski, cena: 750 zł + VAT
ATHLETICO hol. – siwy (Athlet Z han. – Calypso II hol. – Lancaster hol.) hod. Niemcy, cena: 1000 zł + VAT
LOUIS hol. – siwy (Landgraf I hol. – Silbersee s.f. – Marlon xx) hod. Niemcy; cena: 800 zł + VAT
FLY HIGH han. – gn. (For Pleasure han. – Landadel hol. – Grannus han.) hod. Niemcy, cena: 1500 zł + VAT
GENIUS han. – c.gn. (Gepard han. – Welf han. – Drusus han.) hod. Niemcy, cena: 800 zł + VAT
RENOMEE 31 han. – siwy (Ramiro Z hol. – Gotthard han. – Friesenkoenig han.) hod. Niemcy, cena: 1500 zł + VAT
WEST han. – gn. (Werther han. – Graphit han. – Gotthard han.) hod. Niemcy, cena: 400 zł + VAT
LE VOLTAIRE KWPN – gn. (Voltaire han. – Zeoliet KWPN – Katouchon xxoo) hod. Holandia, cena: 800 zł + VAT
CAP DE B’NEVILLE s.f. – gn. (Starter s.f. – Quastor s.f. – Herquemoulin s.f.) hod. Francja, cena: 1300 zł + VAT
EXPERIO s.f. – gn. (Qredo de Paulstra s.f. – Kayack s.f. – Nostradamus s.f.) hod. Francja, cena: 1500 zł + VAT
TENOR DE LA COUR s.f. – kaszt. (Grand Veneur s.f. – Starter s.f. – Ascot s.f.) hod. Francja, cena: 1500 zł + VAT
QUATAR DE PLAPE xo – siwy (Emir IV xo – Djecko xxoo – Caprice VIII xo) hod. Francja, cena: 1500 zł + VAT
QUERCUS DU MAURY xo – siwy (Quatar de Plape xo – Samuel xo – Daninos xo) hod. Francja, cena: 1500 zł + VAT

KONTAKT: Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o., ul. Płocka 12, 09-520 Łąck
sekretariat@stadoogierow.pl • hodowla@stadoogierow.pl • www.stadoogierow.pl
tel. 24 262 98 97 • 603 067 764
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CORAZON
LPLÓNRQLD
NW (exUDVD
corazon) sp

Rasa
konia: polski koń sportowy
5DVDNRQLD?????
Numer
1XPHUOLFHQFML??????
licencji: 25 G Bł
0DďÅsiwa
0DďÅ??????
Data
'DWDXURG]HQLD????????
urodzenia: 29.03.2017
Wymiary:
:\PLDU\????????
168-186-21
Bonitacja:
%RQLWDFMD??????
78
Hodowca:
Stadnina Koni Nad Wigrami
+RGRZFD???????
:÷DďFLFLHOStadnina
:÷DďFLFLHO???????? Koni Nad Wigrami

??????
Voltaire han.
Vingino
?????
KWPN
Notre Dame II hol.
??????
???????
Eldorado van de Zeshoek BWP
Cornelia
???????sp
Contessa (Deu) hol.
??????

Furioso II (ex Vertuoso) ang.norm.
???????
Gogo Möve han.
???????
Cassini I hol.
???????
Inessa hol.
???????
Clinton hol.
???????
Bijou Orai BWP
??????
Coriano Z hol.
??????
Nur Die hol.
??????

imię – opis NW to wyjątkowy ogier: urodziwy, w nowoczesnym typie konia sportowego, obdarzony okrągłym, obszernym galopem, dużą
CORAZON
siłą odbicia i nienaganną techniką skoku. Jego ojcem jest utytułowany Vingino, który niesie w sobie krew trzech legendarnych reproduktorów:
Voltaire, Cassini I i Quidam de Revel. W 2018 r. został sklasyfikowany na 1. miejscu w rankingu ogierów mających potomstwo młodsze niż 11 lat.
Vingino pochodzi z holsztyńskiej linii 474A, która do tej pory dała już 60 uznanych ogierów i wiele doskonałych koni sportowych. Matka Corazona,
klacz Cornelia, w linii żeńskiej niesie krew Coriano Z oraz Quidama de Revel. Z tej samej rodziny pochodzą, znane z sukcesów na polskich i międzynarodowych arenach, Columbia (1. m. na SCPMK 7-letnich) oraz Cordoba (aktualna mistrzyni MPMK 7-letnich). Ojcem Cornelii jest Eldorado
vd Zeshoek, na którym z powodzeniem startował Willem Greve. Młody Eldorado ma rodowód bardzo zbliżony do rodowodu ogiera Cornet Obolensky. Połączenie tak utytułowanych przodków pozwoliło wyhodować obiecującego, ze sportowego i hodowlanego punktu widzenia, ogiera
Corazon NW, którego liczne potomstwo już można zobaczyć.
Cena świeżego nasienia: 1000 zł (I rata) + 1000 zł (płatne po potwierdzeniu źrebności) + VAT. Dostępne nasienie mrożone i świeże (tylko w okresie
01.04-3.06.2022). W ofercie posiadamy również nasienie innych ogierów.

KONTAKT:
Dorota Auron
aaaaaaaa
• tel. 500 373 840
• www.nadwigrami.pl
bbbbbbbbbb
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Herald

Rasa konia: holsztyńska
Numer licencji: 588 G Pz
0DďÅciemnogniada
Data urodzenia: 1998
Wymiary: 166-189-21
Bonitacja: 80
Hodowca: Niemcy
:÷DďFLFLHOAnna Stachowiak

hol.

Caramel xx
Heraldik xx
Heraldika xx
Lorenz hol. / Ladykiller xx
Alassia hol.
Sasskia hol.

Herald ma bogatą karierą sportową na najwyższym poziomie. Wygrane konkursy GP: CSIO5* w Barcelonie, CSI3* w Vejer de la Frontera, CSI3* St-Lô, oraz 3. m. w Pucharze Narodów CSIO5* w Rzymie, 3. m. w Pucharze Rolexa CSI5* w Genewie pod mistrzem olimpijskim, Erikiem Lamaze. Ogier o walecznym sercu, doskonałym zdrowiu, świetnym ruchu i cudownym charakterze, przekazywanym potomstwu. Przez
8 lat bez kontuzji startował na arenie międzynarodowej pod M. Beerbaumem, L. Cordon Milo, zajął również 11. m. zespołowo podczas mistrzostw
świata (WEG) w Lexington.
Syn Heralda, Pazzo, jest aktualnym czempionem siedmiolatków w Belgii; córka, Lizarado, wygrała mistrzostwa koni 4-letnich również w Belgii,
a Moreno Grove jest aktualnym czempionem Danii. Starsze potomstwo Heralda doskonale radzi sobie zarówno w skokach kl. S, jak i WKKW.
Ogier Herald rekomendowany jest przez federację francuską GFE, holenderską stację VDL oraz francuską stajnię De Semilly, gdzie został szeroko
wykorzystany w hodowli. Uznany w Holsztynie, Oldenburgu, przez księgi: KWPN, SF, BWP, Z, a także w Polsce i we wszystkich związkach europejskich.
Wolny od WFFS i OCD.

KONTAKT:
Anna Stachowiak • tel. 501 108 830
• www.folwark.wierzchaczewo.pl
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ROZENTAL

Rasa konia: śląska
Ród: Edelman/Eidam
Numer licencji: 24 G Pz
0DďÅsiwa
Data urodzenia: 19.05.2016
Wymiary: 169-208-24,5
Bonitacja: 82
Hodowca: Tadeusz Paś
:÷DďFLFLHOWłodzimierz Gołda

ďO

Basior śl.
Fantazjer śl.
Furora śl. / Jogurt śl.
Literat śl.
Rolosa śl.
Rolada śl. / Harcap śl.

ROZENTAL – młody ogier w starym typie konia śląskiego. Koń prawidłowej, mocnej budowy, z dobrym ruchem i zrównoważonym charakterem. Przekazuje siwą maść. Jego matka, Rolosa, oprócz Rozentala dała 3 inne ogiery śląskie z licencjami: Ramzes, Rolex i Rotterdam.
Dopuszczony do krycia klaczy objętych Programem ochrony zasobów genetycznych. Zarówno ogier, jak i stanowione klacze są pod stałą opieką
weterynaryjną.

KONTAKT: Włodzimierz Gołda
ul. Główna 1, 67-120 Podbrzezie Dolne k. Kożuchowa • tel. 501 413 583
• email: wlodzimierzgolda@gmail.com
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DARK'ANN

Rasa konia: holsztyńska
Numer licencji: 591 G Pz (licencja w trakcie przedłużania)
0DďÅkara
Data urodzenia: 20.03.2015
Wymiary: 169-198-20,7
Bonitacja: 82
Hodowca: Sport A Media S.R.O, Niemcy
:÷DďFLFLHOAnna Słodkiewicz

hol.

Darco BWP
Darcodello hol.
Viviana hol. / Clearway hol.
Casall hol.
Day Off hol.
Zoom hol. / Landos hol.

DARK’ANN – silny, elastyczny i dobrze galopujący ogier holsztyński, szybko zyskuje zaufanie hodowców. Nic dziwnego – za tym młodym,
utalentowanym ogierem przemawia nie tylko talent skokowy, ale również bardzo interesujący rodowód. Kruczokary, obdarzony dużą urodą (bonitacja 82 pkt.) i ponadprzeciętną siłą w skoku, Dark’Ann jest synem holsztyńskiego Darcodello (Darco x Clearway). Z tym nieodżałowanym ogierem
hodowcy wiązali duże nadzieje. Nic dziwnego – był to bowiem syn fenomenalnego Darco, ojca takich koni, jak: Parco, Winningmood czy Nonstop
i klaczy Viviana, a więc matki popularnych Cascadello I i Cascadello II. Niestety, przedwczesna śmierć Darcodello nie pozwoliła na jego szersze
wykorzystanie w hodowli. Matka, klacz Day Off, to córka ogiera Casall, co czyni rodowód ogiera Dark’Ann bardzo podobnym do rodowodów wspomnianych już Cascadello I i Cascadello II. Sam Casall już za życia stał się legendą. Rodzina żeńska ogiera Dark’Ann, holsztyński Stamm 104A, to jedna
z najlepszych rodzin koni sportowych w europejskiej hodowli. Z tej samej pochodziła srebrna medalistka ME – Corradina oraz ogiery Contendro I,
czy Corland. W 2019 r., w wieku 4 lat, Dark’Ann rozpoczął karierę sportową. W pierwszym sezonie znakomicie pokazywał się w konkursach na styl,
otrzymując nierzadko noty rzędu 8,6 pkt. Otarł się też o medal SCPMK, zajmując 4. miejsce. W sezonie 2020 Dark’Ann wywalczył kwalifikację do
Mistrzostw Świata Młodych Koni, które z powodu pandemii nie mogły się odbyć. Jesienią był 7. w finale pięciolatków podczas SCPMK w Olszy.
Świetnie spisał się podczas mocno obsadzonych zawodów Warsaw Jumping, gdzie wygrał drugi konkurs dla młodych koni, a w finale tej rundy był
drugi. W 2021 r. Dark’Ann udanie rozpoczął sezon podczas Cavaliada Winter Tour Poznań (CSIYH1*), zajmując w pierwszym konkursie dla młodych
koni 2. miejsce. Jego jeździec, Łukasz Brzóska, uważa, że będzie to koń na duże konkursy – i tak jest prowadzony.

KONTAKT:
Łukasz Brzóska
tel. 515 297 077 • 505 915 004
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Dacerus

Rasa konia: wielkopolska poch. trakeńskiego
Numer licencji: 131 G Ol
0DďÅgniada
Data urodzenia: 09.02.2017
Wymiary: 167-182-21
Bonitacja: 80
Hodowca: SK Liski
:÷DďFLFLHOPR-H Gałopol sp. z o.o.
Stado Ogierów Sieraków

wlkp/poch.trk.

Saint Cloud trk.
Eloquent trk.
Elvira III trk.
Life and Liberty xx
Datura wlkp/poch.trk.
Daria wlkp

Dacerus zajął 4. miejsce na 17 ogierów podczas próby dzielności w Łącku. W 2020 r. ukończył 100-dniowy test z oceną ogólną 7,7, skokową 7,7 oraz ujeżdżeniową 7,8. Wyróżnia się bardzo dobrym ruchem i charakterem. Otrzymał bardzo wysokie noty za jezdność od obu jeźdźców
testowych, a także od kierownika ZT za temperament, charakter i przydatność do treningu. Ojciec Dacerusa, Eloquent trk., został uznany w 1997 r.
w Neumünster. Rok później ukończył próbę dzielności w Warendorfie. Ma za sobą bogatą karierę sportową, odnosił liczne sukcesy w skokach przez
przeszkody, do klasy S włącznie. W 2006 r. był najlepszym trakeńskim ogierem hodowli niemieckiej w konkurencji skoków. Na podstawie osiągniętych wyników sportowych za sezon 2010 został wybrany najlepszym trakeńskim koniem sportowym w Szlezwiku-Holsztynie. Matka Dacerusa,
Datura wlkp/poch.trk., jest córką ogiera Life and Liberty xx, który był czołowym ogierem w kilku państwowych i prywatnych stadninach koni
pełnej krwi angielskiej. Od 2001 r. użytkowany jest w hodowli koni półkrwi. Jego ojciec, Raise a Native, był czempionem dwulatków, dwukrotnym
rekordzistą na 1000 i 1100 m (tor w Aquedukt). Po stronie matki w rodowodzie znajdziemy znakomite sportowe ogiery, jak: Sambór, Wenden oraz
Poprad – olimpijczyk, mistrz i wicemistrz Polski w skokach przez przeszkody pod Piotrem Wawryniukiem.
Link: https://www.pzhk.pl/2020/11/stacjonarna-wierzchowa-proba-dzielnosci-ogierow-filmy/

KONTAKT: Stado Ogierów Sieraków
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków
tel. 61 295 25 43 • 601 800 983 • 601 701 368
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SOMMERHIT

Rasa konia: brandenburska
Numer licencji: 534 G Pz
0DďÅciemnogniada
Data urodzenia: 02.03.1997
Wymiary: 171-185-21,5
Bonitacja: 81
Hodowca: Branderburgisches Haupt
und Landgestüt Neustadt (Dosse)
:÷DďFLFLHOPR-H Gałopol sp. z o.o.
Stado Ogierów Sieraków

brdbg

Sandro Song old.
Sandro Hit old.
Loretta old.
Frühlingsbote westf.
Pamina brdbg
Parabel brdbg

SOMMERHIT – syn czempiona świata, oldenburskiego ogiera Sandro Hit – założyciela sławnej na całym świecie linii koni startujących
w ujeżdżeniu, zajmujących czołowe miejsca na czworobokach Europy i świata, bijących rekordy cen koni ujeżdżeniowych. Jego córkę, Poetin 2,
sprzedano za 2,5 mln euro. Sandro Hit przez 3 lata (2010, 2011, 2012) był laureatem nagrody dla najlepszego reproduktora wśród koni ujeżdżeniowych w USA. Matką ogiera Sandro Hit jest oldenburska Loretta – jedna z najlepszych klaczy na świecie, matka wielu wspaniałych koni, wywodząca
się w IV pokoleniu z linii przełomowego dla niemieckiej hodowli polskiego ogiera Ramzes xo, urodzonego na Lubelszczyźnie w 1937 r. Matką
ogiera Sommerhit jest brandenburska klacz Pamina ze słynnej rodziny klaczy wyhodowanych w stadninie Neustadt Dosse, szczycącej się wyhodowaniem wielu cennych koni, w tym ogierów światowej klasy. Córką Paminy jest klacz Pirouette (pełna siostra og. Sommerhit) – matka ogiera
Quadroneur i babka ogiera Belantis, który w roku 2014 został zwycięzcą Bundeschampionatu dla koni 5-letnich w Warendorfie. Sommerhit to
ogier sprawdzony w hodowli, ojciec wielu ogierów uznanych w Niemczech i 59 córek w hodowli niemieckiej, w tym 8 klaczy premiowanych. Dziadek uznanych ogierów, m.in. Sir Madlock. Syn ogiera Sommerhit, Irbis wł. SK Pępowo, został uznany w Polsce, otrzymując wysokie noty za ruch.
Podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu zajął 5. miejsce w kat. koni 4-letnich hodowli polskiej. Córka ogiera Sommerhit, Rawena
WZ, w 2018 r. wygrała premiowanie źrebiąt w SO Sieraków. Kolejny syn, ogier Bandos wł. SK Pępowo, został uznany w Polsce, wygrywając polową
próbę dzielności, uzyskał też tytuł czempiona ras szlachetnych.

KONTAKT: Stado Ogierów Sieraków
ul. Stadnina 14, 64-410 Sieraków
tel. 61 295 25 43 • 601 800 983 • 601 701 368
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0217(*296kuc conn.

Rasa konia: kuc connemara
Numer licencji: 13 G Wł
0DďÅsiwa
Data urodzenia: 23.06.2015
Wymiary: 143-174-18
Bonitacja: 81
Hodowca: Sylwia Łozowska
:÷DďFLFLHOSylwia Łozowska

Fort Doolin kuc conn.
Ares
kuc conn.
Antalya Borderi kuc conn.
Bigge Boy kuc conn.
Mefisa
kuc conn.
Mell kuc conn.

Rory Rudah kuc conn.
Fort Lady kuc conn.
O’Brien du Chesnay kuc conn.
Mandoline kuc conn.
Brimstone van Graaf Janshof kuc conn.
Calla Mint kuc conn.
Westside Frank kuc conn.
Maggie van den Arenbosch kuc conn.

MONTEGO VS zachwyca ruchem, predyspozycjami skokowymi i zrównoważonym charakterem. Jest synem ogiera Ares (sukcesy w skokach
na poziomie MP i PP), który dał wiele uzdolnionego sportowo potomstwa, znanego z parkurów i czworoboków wielu krajów (z licznymi tytułami,
w tym mistrzowskimi). Ares to syn najlepszego na świecie sportowego ogiera rasy connemara – Fort Doolin, a ze strony matki reprezentuje niezwykle cenną linię Melody. Matka, klacz Mefisa, ma niemiecką premię państwową oraz wszelkie cechy wybitnej matki koni sportowych. Jest przedstawicielką wybitnej linii żeńskiej klaczy Maggie van den Arenbosch, z której pochodzi znakomite potomstwo, cenione za uzdolnienia sportowe
i cechy hodowlane. Mefisa łączy w sobie wiele cennych linii i rodów connemara (córka ogiera Bigge Boy odnoszącego duże sukcesy w WKKW).
Brak nosicielstwa HWSD.
Aktualne badania z wynikiem negatywnym: wirusowe zapalenie tętnic koni, zakaźne zapalenie macicy koni, niedokrwistość zakaźna koni, zaraza
stadnicza koni, nosacizna koni.

KONTAKT: Sylwia Łozowska
ul. Stabłowicka 131, 54-062 Wrocław
tel. 603 913 770 • https://vspony.wixsite.com/sportspony
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6,/9(567$596=Zangersheide

Rasa konia: Zangersheide
Numer licencji: 145 R Wł
0DďÅkara
Data urodzenia: 27.04.2018
Wymiary: 155-175-19
Bonitacja: 80
Hodowca: Sylwia Łozowska
:÷DďFLFLHOSylwia Łozowska

Szkrab m
Silver Boy VS sp
Skalna Róża sp
Cor de la Bryere s.f.
Jessy 27 hol.
Esprit VIII hol.

Arcus xx
Szampanka m
Robin II Z han.
Skarbnica sp
Rantzau xx
Quenotte s.f.
Ligorett hol.
Alexa III hol.

SILVER STAR VS Z – obiecujący, młody ogier w nowoczesnym, sportowym typie, bardzo szlachetny, zaawansowany w krew, o znakomitym, elastycznym, „przestrzennym” ruchu w trzech chodach, bardzo elastyczny, świetny technicznie, silny i szybki w skoku. Jego matka, holsztyńska
klacz Jessy 27, to córka Cor de la Bryere – ogiera-legendy, będącego głównym filarem dzisiejszej hodowli koni sportowych, którego potomków odnoszących fenomenalne sukcesy na arenie międzynarodowej nie sposób wymienić. Od strony matki Jessy wywodzi się ze znakomitego
holsztyńskiego stammu, z którego pochodzi wiele koni skokowych klasy Grand Prix. Jest siostrą ogiera Cecotto, startującego na poziomie 160 cm
oraz zasłużonej klaczy hodowlanej Kalexa, matki wielu utalentowanych koni skokowych. Jessy to klacz o pięknych, długich liniach i doskonałym
ruchu oraz fenomenalnym zdrowiu. Ojciec ogiera Silver Star VS Z, Silver Boy VS, stanowi połączenie dwóch najlepszych linii matecznych polskiej
hodowli koni sportowych, z których wywodzi się ogromna liczba koni startujących w konkursach na najwyższym światowym poziomie, w tym
na Igrzyskach Olimpijskich. Od strony matki to linia francuskiej klaczy Sauge, od strony ojca – linia francuskiej klaczy Sultane. Silver Boy VS jest
synem ogiera Szkrab, startującego z powodzeniem w WKKW, będącego z kolei synem fenomenalnego skokowego ogiera pełnej krwi Arcus, który
startował z licznymi sukcesami na poziomie 160 cm. Matka ogiera Silver Boy VS, Skalna Róża, to znakomita klacz, córka zasłużonego w hodowli
koni skokowych i znanego z parkurów na poziomie 160 cm, ogiera Robin II Z – ojca wielu koni klasy Grand Prix, który odcisnął wyraźne piętno na
współczesnej hodowli koni skokowych. Jego rodowód to typowe dla stadniny Zangersheide połączenie krwi ogierów Ramiro Z x Alme x Gothard.

KONTAKT: Sylwia Łozowska
ul. Stabłowicka 131, 54-062 Wrocław
tel. 603 913 770 • https://vspony.wixsite.com/sportspony

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
BALTAZAR

/(*$72ďO

ďO

Rasa konia: śląska
Ród: Gambo
Numer licencji: 989 G Wł (Zg)
0DďÅkara
Data urodzenia: 10.04.2012
Wymiary: 164-196-23,5
Bonitacja: 79
Hodowca: Stado Ogierów Książ
:÷DďFLFLHOTadeusz Andrys

Rasa konia: śląska
Ród: Gido
Numer licencji: 1041 G Wł
0DďÅkara
Data urodzenia: 06.01.2017
Wymiary: 162-199-23,5
Bonitacja: 80
Hodowca: Leszek Tyka
:÷DďFLFLHOTadeusz Andrys

Turkus śl.
Bergen śl.
Berenika śl.
Palant śl.
Lorena śl.
Lokana śl.

LEGATO – piękny ogier hodowli SO Książ, o prawidłowej budowie i wybitnym ruchu. Syn słynnego ogiera Bergen śl., który może
poszczycić się unikalnym rodowodem oraz osiągnięciami w sporcie
zaprzęgowym. Legato ma bardzo spokojny i zrównoważony charakter. Dopuszczony do krycia klaczy objętych Programem ochrony
zasobów genetycznych.
Możliwość transportu klaczy oraz pozostawienie w pensjonacie na
okres stanówki.

Lokan śl.
Arlo śl.
Ara śl.
Szach śl.
Burza śl.
Bona śl.

BALTAZAR – ogier śląski chodzący w zaprzęgu. Charakteryzuje
go bardzo spokojne i zrównoważone usposobienie.
Możliwy transport klaczy w celu pozostawienia w pensjonacie na
okres stanówki.

KONTAKT: Tadeusz Andrys
ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa
tel. 601 946 926 • ranczorubin.kylos.pl

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
LPLÓrasa
MALIBU

LPLÓrasaďO
REWIR

sp

Rasa konia: ?????
Numer licencji: ??????
Rasa konia: polski koń sportowy
0DďÅ??????
Numer
licencji: 206
G Wł (Zg)
Data
urodzenia:
????????
0DďÅsiwotarantowata
Wymiary: ????????
Data urodzenia:
Bonitacja:
?????? 22.10.2010
Wymiary: 163-183-20,5
Hodowca:
???????
Bonitacja: 78
:÷DďFLFLHO????????
Hodowca: Tadeusz Andrys
:÷DďFLFLHOTadeusz Andrys

Rasa konia: ?????
Numer licencji: ??????
Rasa
konia: śląska
0DďÅ??????
Ród:
Data Rufer
urodzenia: ????????
Numer
licencji:
Wymiary:
???????? 997 G Wł
0DďÅkara
Bonitacja: ??????
Data
urodzenia:
Hodowca:
??????? 05.10.2012
Wymiary:
166-207-23,5
:÷DďFLFLHO????????
Bonitacja: 82
Hodowca: Władysław Podobiński
:÷DďFLFLHOTadeusz ?????
Andrys

?????
??????

??????
?????
Cotton Club wlkp

?????
Arabetto śl.

Tabasko sp

Rotmistrz śl.
?????
Tolerancja m

?????
Rota śl.

??????

??????
?????
Ludger han.

?????
Szwadron śl.

Maltanka sp

imię – opis

Rostala śl.
Malta wlkp

imię – opis

Roztoka śl.

MALIBU – przedstawiciel typu konia zaprzęgowego. Daje bardzo dobre potomstwo, kalibrowe, o dobrym ruchu i charakterze
oraz przekazuje maść tarantowatą. Ma bardzo spokojny i zrównoważony charakter.
Możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na
okres stanówki.

REWIR – ogier rasy śląskiej chodzący w zaprzęgu. Bardzo spokojny i zrównoważony.
Możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na
okres stanówki.

KONTAKT:
aaaaaaaa
bbbbbbbbbb

KONTAKT:
aaaaaaaa
bbbbbbbbbb

KONTAKT: Tadeusz Andrys
ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa
tel. 601 946 926 • ranczorubin.kylos.pl

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
RUBIN

BETOWEN

ďO

ďO

POCHODZENIE: La Paz – Belka / Rotmistrz

Rasa konia: śląska
Ród: Gambo
Numer licencji: 14 G Zg
0DďÅkara
Data urodzenia: 05.04.2002
Wymiary: 168-214-25,5
Bonitacja: 81
Hodowca: Antoni Łękawski
:÷DďFLFLHOTadeusz Andrys
Rodan śl.
Relaks śl.

BETOWEN z rodu Rufera – wiceczempion zakładu treningowego dla ogierów w 2020 r. Jego ojciec La Paz i dziadek Santiago
ukończyli ZT dla ogierów na pierwszym miejscu. W rodowodzie
ogier śląski Literat i klacz Łupawa.
Cena stanówki: 500 zł, miejsce w boksie (po uzgodnieniu terminu):
10 zł/doba
www.konieslaskie.pl

KONTAKT: Hodowla Koni Śląskich, Adam Wojnicki
Straduń 42 a, 64-980 Trzcianka (woj. wielkopolskie)
tel. 501 646 222 • e-mail: konieslaskie@op.pl

ROMEO II

ďO

Brda śl.
Rejs śl.
Reśka śl.
Turma śl.

RUBIN – bardzo spokojny i zrównoważony ogier rasy śląskiej.
Możliwość transportu klaczy oraz pozostawienia w pensjonacie na
okres stanówki.

POCHODZENIE: La Paz – Roma / Nomen
ROMEO II – młody ogier śląski w świetnym typie, charakteryzujący się wspaniałym, obszernym kłusem i bardzo dobrym stępem.
Sprawdzony użytkowo zarówno w zaprzęgu, jak i pod siodłem,
ambitny, o bardzo dobrym charakterze, chętnie współpracujący
z człowiekiem. Daje duże, ramowe źrebaki. Może kryć klacze objęte
Programem ochrony zasobów genetycznych.

KONTAKT: Tadeusz Andrys
ul. Kamienna 3, 67-400 Wschowa
tel. 601 946 926 • ranczorubin.kylos.pl

KONTAKT: Rafał Frej
Moskorzew 18, 29-130 Moskorzew
tel. 604 569 056

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
SCYRIS

NOWATOR-PP

xx

Rasa konia: pełna krew angielska
Numer licencji: 56/Wł
0DďÅ siwa
Data urodzenia: 03.04.2000
Wymiary: 167-195-21
Bonitacja: 80
Hodowca: SK Widzów
:÷DďFLFLHODariusz Śmichura

Rasa konia: śląska
Ród: Gambo
Numer licencji: 1064 G Wł
0DďÅkara
Data urodzenia: 10.02.2019
Wymiary: 167-200-24,5
Bonitacja: 83
Hodowca: Przemysław Prusiewicz
:÷DďFLFLHOPaweł Śmichura

Sadler's Wells xx
In Camera xx

ďO

Lothario śl.
Lancelot śl.

Clandestina xx

Lansada śl.

Euro Star xx
Scytia xx

Rejent śl.
Nadzieja śl.

Secesja xx

Nasturcja śl.

SCYRIS – ogier pełnej krwi angielskiej o fantastycznym rodowodzie. Wyścigowy Koń Roku w Czechach w 2004, 2005, 2006
i 2007 r. Jest uznany w Związku Oldenburskim, Westfalskim i Reńskim, w Polsce dopuszczony do krycia klaczy wszystkich ras. Do
największych atutów ogiera należą świetny ruch oraz bardzo dobry
charakter, które razem z dużą urodą przekazuje potomstwu.

NOWATOR-pp – bardzo dobrze zbudowany ogier rasy śląskiej
w świetnym typie. Obdarzony wybitnym ruchem – rewelacyjnym,
ekspresyjnym kłusem oraz obszernym, bardzo dobrym stępem.
Podczas zaprzęgowej polowej próby dzielności ogierów śląskich
2021 zajął 3. miejsce i zdobył Puchar Komisji Księgi Stadnej dla ogiera w najlepszym typie konia śląskiego. Wybitny ruch w połączeniu
ze wspaniałym charakterem pokazują ogromne perspektywy ogiera
– zarówno w hodowli, jak i w sporcie. Może kryć klacze objęte Programem ochrony zasobów genetycznych.

KONTAKT: Paweł Śmichura
Stajnia Bonza, Godzieszowa 2, 55-095 Godzieszowa
tel. 693 088 854

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
ESTON

KASTOR

ďO

Rasa konia: śląska
Ród: Gido
Numer licencji: 51 G ZG
0DďÅkara
Data urodzenia: 30.03.2018
Wymiary: 167-199-24
Bonitacja: 83
Hodowca: Adam Dymitroca
:÷DďFLFLHOIrena Anklewicz

Rasa konia: polski koń sportowy
Numer licencji: ogier w trakcie uznawania
0DďÅgniadotarantowata
Data urodzenia: 02.11.2016
Wymiary: 164-194-21,5
Bonitacja: 78
Hodowca: Mariusz Sobstyl
:÷DďFLFLHOKrzysztof Rokiciński

Lokan śl.
Arlo śl.

sp

Drink m
Czar m

Ara śl.

Czajka m

Begis śl.
Europejka śl.

Len śl.
Karolina śl.

Elita śl.

Karmen śl.

Eston – młody, bardzo urodziwy i ciekawie zapowiadający
się ogier z rodu Gido. To wnuk ogiera Lokan – wicemistrza świata
w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi. Reprezentuje doskonały
stary typ konia śląskiego. W jego rodowodzie znajdziemy przodków
w pożądanym pięknym typie śląskim i świetnych użytkowo. Ogier
bez problemów zaliczył próbę dzielności i został zbonitowany na
83 pkt. Otrzymał maksymalną ocenę za typ i bardzo dobre oceny
za ruch (kłus – 9, stęp
– 8). Rusza się z wielką
swobodą, elastycznością i obszernością.
Jego następnym atutem jest fantastyczny
charakter – to koń
lubiący przebywać
w towarzystwie
człowieka, przyjacielski
i chętny do współpracy.

Kastor – ogier obdarzony bardzo dobrym ruchem i charakterem. Wicemistrz Polski Młodych Koni w powożeniu, w kategorii
koni 5-letnich.

KONTAKT: Andrzej Anklewicz
Konin Żagański 51, 68-120 Iłowa
tel. 888 144 398

KONTAKT: Krzysztof Rokiciński
Nowawieś Chełmińska 36; 86-200 Chełmno
tel. 600 059 423

OFERTA STANÓWKI 2022
ogiery licencjonowane przez Polski Związek Hodowców Koni
DROP

FLAWIUSZ

m

Rasa konia: małopolska
Numer licencji: 474 G Lb
0DďÅgniada
Data urodzenia: 06.11.2001
Wymiary: 168-191-22
Bonitacja: 83
Hodowca: SK Janów Podlaski
:÷DďFLFLHOStanisław Gądek

m (AA)

Rasa konia: małopolska (AA)
Numer licencji: 82 G Łd
0DďÅciemnogniada
Data urodzenia: 06.05.2015
Wymiary: 167-190-21
Bonitacja: 82
Hodowca: SK Walewice
:÷DďFLFLHOStanisław Gądek

lago C xo
Vis Versa xo
Nette et Bien xo

Jalienny xo
Huzar m (AA)

Oregon xx

Huanita m

Dratwa m
Drwęca m

Haracz m
Flawia m

DROP – syn słynnego ogiera Vis Versa (sprowadzonego z Francji
w 1998 r. ze względu na wybitnie sportowy rodowód), który w Janowie zostawił bardzo udane potomstwo z predyspozycjami do
sportu. Dratwa reprezentuje janowską rodzinę kl. Baśka – pochodzące z niej konie są dzielne, twarde i charakteryzują się wybitnym
ruchem. Była czempionką klaczy małopolskich na KWZH w Poznaniu (1998). Ogier urodziwy, o poprawnej budowie, niezwykle
ambitny i wytrzymały, o doskonałym ruchu. Czempion ogierów
i Najlepszy Koń Pokazu VI Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Małopolskich w Białce (2003). Jako trzylatek ukończył ZT w Bogusławicach (6. m./28) z oceną dobrą. Sprawdzony w WKKW – wiceczempion pięciolatków w MPMK, 2. m. w MP juniorów.
Ogier czołowy w SK Janów Podlaski i Walewice, stał również w Bogusławicach, Michałowie i Białce. Sprawdzony reproduktor. Jego
potomstwo odnosi sukcesy w sporcie i na wystawach. Dopuszczony
do krycia klaczy objętych Programem ochrony zasobów genetycznych. Możliwość pozostawienia klaczy na czas stanówki. POLECAM!
Cena stanówki: 500 zł

Flandria m

FLAWIUSZ – bardzo urodziwy syn znanego wukakawisty, ogiera Huzar. Babka Flawiusza, Flandria, wywodzi się z walewickiej rodziny klaczy Brona. W rodowodzie również inne sławy, m.in. ogiery:
Sebastian, Arcus i Ułus. W 2019 r. Flawiusz został wiceczempionem
polowej zaprzęgowej próby dzielności ogierów szlachetnych w Książu – uzyskał 84 pkt., w tym najwyższą ocenę od obcego powożącego. Ogier wszechstronnie użytkowy, również skokowo. Cechuje go
poprawna budowa, wydajny i elastyczny ruch oraz bardzo przyjazny
i zrównoważony charakter. Dopuszczony do krycia klaczy objętych
Programem ochrony zasobów genetycznych. Możliwość pozostawienia klaczy na czas stanówki. POLECAM!
Cena stanówki: 500 zł

KONTAKT: Stanisław Gądek
Ujście Jezuickie 49, 33-260 Gręboszów
tel. 664 544 385

