
 

 

 

        Przewodniczący Księgi Stadnej 

        Arden Polski  

 

 

            Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2018-2019  

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący:  Andrzej Derlecki 

Vce-przewodniczący-: Marzena Woźbińska 

Członkowie:   Wojciech Ganowicz 

    Robert Rożko 

    Andrzej Kopczyk     

Jerzy Gawarecki 

    Henryk Kuhn 

 

Zmiany w programie hodowlanym: 

Rok 2018 

- doprecyzowano wiek zaliczania próby wstępnej dla ogierów 2,0-3,5 lat 

- doprecyzowano termin zaliczenia zasadniczej próby: do końca roku kalendarzowego, w       

którym ogier kończy 6 lat 

- dodano ocenę ogólną próby zręcznościowej oraz wysiłkowej zrywki drewna 

 



Rok 2019 

- zniesiono zakaz krycia półrodzeństwa 

- wprowadzono maksymalny wzrost 166 cm ,co wynika z umowy z Francją 

- zniesiono jedną próbę wstępną ( tzw. z parasolką) 

- doprecyzowano wiek stawania ogierów do oceny przed komisją : 27 miesięcy 

- zaostrzono bonitację  dotyczącą kończyn oraz kopyt, 5 pkt. eliminuje ogiera z hodowli 

- zmiany w zasadniczych próbach dzielności: 

 Zmiana obciążenia w próbie szybkości ( było 200% zmieniono na 50% ) 

 Wprowadzono możliwości zdawania próby w bryczce 

 W próbie tzw. udział w zawodach zmieniono ukończenie dwóch konkursów klasy L 

na jeden konkurs. 

 

Rok 2020 

- zmieniono sformułowanie ogiery ras ardeńskich zagranicznych na ogiery ras: arden 

francuski, arden belgijskich,  arden szwedzki, arden luksemburskich ( wynika z dostosowania 

się do przepisów Unijnych) 

- zmieniono zasady wpisu ogierów importowanych - przepisy takie same jak w programie 

hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty  

- wpis do księgi następuje na wniosek właściciela – wykreślono „ pisemny”  

- dodano „zasady wydawania świadectw zootechnicznych” 

 

Stworzono nowy dokument tzw. Regulamin przeprowadzania kwalifikacji ogierów  

 

 Dużym sukcesem hodowlanym był wynik Międzynarodowego Czempionatu w Szwecji 

Bollerup, w dniach 02- 05.08.2018r. polskich hodowców i dowiezionych koni( arden polski).  

Ze strony Polski uczestniczyło 13 koni ( 8 hodowców). Grupy koni w Międzynarodowym 

Czempionacie to:  



- dwuletnie i trzyletnie klacze 

-dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie ogiery i starsze 

Największy sukces osiągnęły następujące konie i hodowcy:  

 

Klacze dwuletnie: 

1. Teklija ( Suliwan ard.pol. – Tequila ard. szw. Po Expo De Feulen ard.) 

Hodowca i właściciel Witold Świątek Brzeziński 

Klacze trzyletnie: 

2. Viola S.A. (Qeo AWG ard. – Violette Du Chateau ard. fr. Po Neron 50 ard.) 

Hodowca i właściciel Andrzej Ślepowroński 

3. Sakwa ( Pippo Du Blofagnu ard. bel. – Samba z po Bossman ard. szw.) 

Hodowca i właściciel Waldemar Sekściński 

 

Ogiery dwuletnie: 

2. Styll ( Marino ard. szw. – Stina ard. szw. po Paular ard. szw.) 

    Hodowca i właściciel Andrzej Derlecki 

3.Amolis (Marino ard.szw.- Amorina ard.szw. po Amiralen ard.szw.) 

Hodowca i właściciel Andrzej Derlecki 

Ogiery trzyletnie: 

2. Elmar (Marino ard.szw. – Ellen ard.szw./Elegant ard.) 

Hodowca i właściciel Andrzej Derlecki 

Ogiery czteroletnie i starsze: 

1.Santor (Pippo Du Blofagnu ard.bel. – Samba z / Bossman ard.szw.) 

Hodowca Waldemar Sekściński, właściciel Krzysztof Giers 

 



Chciałbym podziękować prezesowi, pani dyrektor i hodowcom Mazowieckiego 

Związku za uczestnictwo w Międzynarodowej Wystawie w Bollerup. Ich obecność i wsparcie 

miały pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki naszych hodowców. 

 

Kwalifikacje ogierów ardeńskich 

Rok 2018 

-ogiery uznane - 22 

-ogiery nieuznane - 3 

Średnia bonitacja uzyskana: 82pkt 

Rok 2019 

-ogiery uznane - 22 

-ogiery nieuznane - 7 

Średnia bonitacja:81,2pkt 

Rok 2020 

Wiosna: 

-ogiery uznane – 1 

-Ogiery nieuznane – 1 

 

Statystyka hodowlana: 

Rok 2018 

Klacze : 208 

Ogiery : 93 

Źrebięta(urodzone): 215 

Rok 2019 

Klacze : 269 



Ogiery : 101 

Źrebięta(urodzone) : 192 

 

Chciałbym zwrócić uwagę na sugestie hodowców ,aby kwalifikacje ogierów 

Ardeńskich odbywały się podczas Kwalifikacji Ogierów Zimnokrwistych w wojewódzkich i 

okręgowych związkach Hodowców Koni lub miejscach, w których występuje największa 

liczba zakwalifikowanych ogierów. Dzięki takiemu rozwiązaniu hodowcy z południa i 

północy Polski będą mieli możliwość ułatwionego transportu do Kwalifikacji . Na dzień 

dzisiejszy takie przemieszczanie się z końmi zniechęca tych hodowców do dalszej hodowli tej 

rasy. 

 

Z poważaniem 

Andrzej Derlecki 


