






Urodzony w 2011 roku ogier Don Deluxe jest 
synem legendarnego De Niro – reprodukto-
ra, który od lat znajduje się na czele rankingu 
WB-FSH,  w hodowli pozostawiając po sobie 
ponad 70 uznanych ogierów, a w sporcie nie-
zliczoną rzeszę wybitnych koni, z których aż 7 
wystąpiło podczas IO w Londynie.

Jego matka to córka trzykrotnego zwycięzcy 
Mistrzostw Oldenburga - ogiera Rosario, który 
z kolei jest synem słynnego Rubinsteina, jed-
nego z najważniejszych reproduktorów 
w hodowli koni ujeżdżeniowych. W dalszej 
części rodowodu pojawia się także premio-
wany hanowerski ogier Feiner Stern. 

Sam Don Deluxe został po zwycięskim Körun-
gu Oldenburskim w 2013 r. zakupiony na aukcji 
przez Andreasa Helgstranda za kwotę 910.000 
euro (!) i włączony do oferty reproduktorów 
duńskiej stacji Helgstrand Dressage, w której 
barwach zwyciężył w 35-dniowym teście dla 
ogierów DWB w roku 2015. Jego dalszą karierę 
sportową pokrzyżowała poważna kontuzja, 
jednakże cały czas pozostawał aktywnym 
i pożądanym reproduktorem, pozostawiając 
liczne potomstwo, przede wszystkim w Danii 
i w Niemczech, gdzie doczekał się już nawet 
licencjonowanych synów, w tym uznanego 
przez Związek Oldenburski ogiera Don Luxury, 
który znalazł się w naszej zeszłorocznej ofercie.

Największym atutem og. Don Deluxe jest 
wspaniały charakter i doskonała jezdność – 
cechy silnie dziedziczone wśród potomków De 
Niro. Podczas testów hodowlanych i pokazów 
pod siodłem imponował również niezwykłą 
obszernością i elastycznością chodów, szcze-
gólnie galopem „pod górę”. Jesteśmy przeko-
nani, że po przywróceniu do formy sprzed kon-
tuzji, Don Deluxe będzie ponownie zachwycać 
sędziów oraz publiczność.

Ogier ten w dalszym ciągu pozostaje dostępny 
w ofercie Helgstrand Dressage, jednakże w 
sezonie 2020, a być może również kolejnych, 
stacjonować będzie w Polsce, będąc bez wąt-
pienia najbardziej klasowym reproduktorem 
ujeżdżeniowym dostępnym na rodzimym 
rynku.





Heiline’s Zanzier to urodzony w 2013 r. ogier rasy 
Duński Koń Gorącokrwisty (DWB). Jego ojciec 
– Blue Hors Zack to jeden z najbardziej pożąda-
nych obecnie ujeżdżeniowych reproduktorów, 
który wykazuje się zarówno w sporcie, osiągając 
na poziomie Grand Prix wyniki przekraczające 
80%, jak i w hodowli, gdzie dotychczas pozosta-
wił 34 uznane ogiery, w tym potrójnego Mistrza 
Świata – Sezuana.
Matka – Danceline TS, to córka legendy hodowli 
ujeżdżeniowej, ogiera De Niro, najlepszego ujeż-
dżeniowego ogiera wg rankingu WBFSH za rok 
2018. Warto zaznaczyć, iż pochodząca od niej He-
iline’s Danciera to trzykrotna finalistka Mistrzostw 
Świata Młodych Koni, w tym zdobywczyni III 
miejsca w roku 2018, w którym sięgnęła także 
po Mistrzostwo Danii Młodych Koni. W roku 2019 
zadebiutowała na poziomie Grand Prix, już 
w pierwszym sezonie przekraczając próg.
Heiline’s Zanzier obdarzony jest niesamowitym 
ruchem, zachwycającym elastycznością i obszer-
nością, oraz dużymi predyspozycjami do piaffu i 
pasażu. Posiada przy tym bardzo dobry charakter, 
co bezpośrednio przekłada się na jego doskonałą 
użytkowość. Wszystkie te cechy sprawiają, iż He-
iline’s Zanzier od najmłodszych lat osiąga sukcesy 
– już w wieku kilku miesięcy został uznany najlep-
szym ujeżdżeniowym źrebakiem duńskiej elitefo-
alauktion. W 2015 roku podczas körungu związku 
DWB został, jako premiowany ogier, dopuszczony 
do hodowli. W sezonie 2017 ukończył na II miejscu 
test 35-dniowy, a w marcu 2018 r. z powodzeniem 
zakończył proces selekcji występem w Herning, 
który dał mu dożywotnią możliwość reprodukcji 
w ramach duńskiej księgi DWB. Heiline’s Zanzier 
zdobył także jedną z najwyższych w historii PZHK 
ocen bonitacyjnych – 84 pkt.
Swojej klasy systematycznie dowodzi na arenach 
sportowych: w roku 2017 zdobył III miejsce Mi-
strzostw Polski Młodych Koni, a rok później zajął 
w kategorii 5-latków najwyższy stopień podium, 
ustanawiając nowy rekord Polski w tej katego-
rii: 9,26 pkt. Ponadto w 2018 r. zakwalifikował się 
do Mistrzostw Świata Młodych Koni w Ermelo.  
W 2019 r. po raz kolejny został Mistrzem Polski 
Młodych Koni. W roku 2019 na świat przyszedł 
pierwszy rocznik potomstwa og. Heiline’s Zanzier, 
które imponuje przede wszystkim doskonałym 
typem i aktywnością zadu, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w zainteresowaniu potencjal-
nych nabywców – syn og. Heiline’s Zanzier – Calvin 
Klein został podczas aukcji Cichoń Foals Auction 
2019 sprzedany za kwotę 6750 euro, a jego półbrat 
Zanzibrio MM za 4600 euro. Inny z potomków 
tego reproduktora – ogierek Hero, zajął II miejsce 
w Czempionacie Źrebiąt w Jarużynie.





Urodzony w 2011 r. ogier rasy KWPN, będący 
przedstawicielem najwybitniejszych linii ujeż-
dżeniowych tej holenderskiej księgi hodowlanej.

Jego ojciec – Jazz - przez lata zajmował pierwsze 
miejsce w światowym rankingu WBFSH, prze-
kazując nieprzeciętne predyspozycje dresażowe 
i pozostawiając po sobie tak wybitne konie jak 
Johnson czy Jerich Parzival, który pod Adelinde 
Cornelissen sięgnął po srebrny medal Igrzysk 
Olimpijskich w 2012 r. Pojawiający się w linii mat-
czynej Olympic Ferro, to również wybitny sporto-
wiec (srebrny medal IO w Sydney pod Coby van 
Baalen), a także świetny reproduktor, ojciec ponad 
40 uznanych ogierów, w tym słynnego Rousseau. 
Nie może pozostać niezauważony ojciec 2. matki 
Goldfingera V.D.T. – niezwykle ceniony holsztyń-
ski reproduktor Calypso I, którego potomstwo 
słynie nie tylko z dużego potencjału skokowego, 
ale także świetnego ruchu, szczególnie w kłusie. 
Matka og. Goldfinger dała również uznanego i 
najdroższego na aukcji kończącej licencjonowa-
nie KWPN w roku 2020 ogiera Morricone V.D.T.

Goldfinger V.D.T. pomimo stosunkowo młodego 
wieku, może poszczycić się świetną karierą spor-
towo - hodowlaną. W 2014 r. na II miejscu ukończył 
próbę użytkową w ramach duńskiego związku 
DWB, co pozwoliło mu na uzyskanie dożywotniej 
licencji hodowlanej w tej księdze. Rok później zajął 
fenomenalne III miejsce w Mistrzostwach Danii 
Młodych Koni, gdzie w finale uzyskał noty m.in. 
8,9 pkt za kłus i 9,5 pkt za galop! 
W kolejnych sezonach Goldfinger V.D.T. 
z powodzeniem startował w konkursach wyż-
szych klas, na poziomie 5-latków zdobywając 
wyniki sięgające 79,4%.

Ogier ten cechuje się niezwykłą ekspresją i ob-
szernością chodów, w tym szczególnie imponują-
cym galopem, oraz bardzo dobrym charakterem 
– jak przystało na ogiera rasy KWPN jest koniem 
wrażliwym i delikatnym w prowadzeniu, ale przy 
tym chętnie współpracującym z jeźdźcem.

Reproduktor ten swoją karierę hodowlaną roz-
począł w 2014 r. w ramach stawki ogierów Hel-
gstrand Dressage, a dziś pracę pod siodłem roz-
poczynają pierwsze roczniki jego potomstwa, 
które prezentują się niezwykle obiecująco, po-
twierdzając sukcesję najlepszych genów tego 
zjawiskowego ogiera. Warto zauważyć przede 
wszystkim og. Game On, który podczas Mi-
strzostw Świata Młodych Koni w 2019 roku zajął 
II miejsce w półfinale 4-latków.





Urodzony w 2017 roku ogier Radius to syn 
fenomenalnego og. Revolution – premiowa-
nego ogiera Związku Hanowerskiego i DWB, 
zwycięzcy testu 35-dniowego w roku 2016 z 
notą 9,77, który następnie sięgnął po Mistrzo-
stwo Danii Koni 4-letnich w roku 2017, a rok 
później zdobył tytułu Mistrza Świata Młodych 
Koni 5-Letnich. W roku 2019 Revolution zdo-
był srebrny medal Mistrzostw Świata Młodych 
Koni oraz został Mistrzem Danii Koni 6-letnich.

Pierwszy rocznik potomstwa og. Revolution 
zachwycił hodowlany świat swoją nowoczesną 
budową i bardzo obszernymi chodami, a w 
roku 2019 w okres selekcji ogierów wkroczyli 
jego synowie, spośród których Rockabye S zo-
stał uznany w Związku Oldenburskim i znalazł 
się w ofercie Helgstrand & Schockemӧhle, a 
Radius wpierw bezkonkurencyjnie zwyciężył 
w Kwalifikacjach do hodowli w Lesznie, uzy-
skując m.in. 9 pkt za typ i pokrój, a następnie 
został zakwalifikowany do głównego körungu 
DWB, który odbędzie się w marcu 2020 r.

Matka Radiusa to córka holenderskiego ogiera 
OO Seven, V-ce Czempiona Pavo Cup 2000 
oraz uczestnika Mistrzostw Świata Młodych 
Koni w roku 2001, szczególnie docenionego 
podczas próby dzielności za skłonność do 
współpracy z jeźdźcem, a podczas później-
szych startów za nowoczesną, lekką budowę 
i świetną równowagę. Og. OO Seven jest sy-
nem legendarnego Rubinsteina, jednego z 
najważniejszych reproduktorów dla hodowli 
koni ujeżdżeniowych. Nie sposób pominąć 
również pojawiającego się w 3. pokoleniu og. 
Gribaldi, Trakeńskiego Ogiera Roku 2008, uho-
norowanego przez Księgę KWPN najwyższym 
tytułem hodowlanym „Preferent”.

Radius, znajdując się u progu kariery hodow-
lanej, niesie ze sobą nie tylko świetne możli-
wości ruchowe i nieprzeciętny eksterier, ale 
również nowoczesny i „świeży” rodowód, co 
bardzo cenne we współczesnej hodowli koni 
ujeżdżeniowych.



„Nieprzeciętna uroda w połącze-
niu ze świetnymi chodami i niezwy-
kłym temperamentem sprawiają, 
że Radius to ogier, obok którego nie 
sposób przejść obojętnie”

– Katarzyna Wiszowaty







Lord Django to urodzony w 2010 roku ogier 
rasy hanowerskiej, którego niezwykle inte-
resujące pochodzenie stanowi potwierdze-
nie tego, iż domieszka krwi ogierów sko-
kowych do ujeżdżeniowych  rodowodów 
niejednokrotnie przynosi fenomenalne efekty. 

Ojciec – Stalypso, to wybitny skokowy repro-
duktor, który w sporcie osiągnął poziom Grand 
Prix, a równolegle doczekał licznego potom-
stwa, w tym ponad 16 uznanych synów, prze-
kazując nie tylko nieprzeciętne możliwości 
skokowe, ale także doskonałą budowę i dobrą 
motorykę ruchu, co zostało docenione 
w trakcie testu 35-dniowego, gdzie sprawdza-
ny zarówno pod kątem skoków, jak u ujeżdże-
nia, Stalypso otrzymał łączną notę 8,95 pkt. 

Matka Lorda Django pochodzi od słynnego 
ujeżdżeniowego ogiera Londonderry, syna Ha-
nowerskiego Ogiera Roku 2006 – Lauries Cru-
sador xx, który może poszczycić się niebaga-
telnym wkładem w hodowlę współczesnych 
koni ujeżdżeniowych. Sam Londonderry został 
zwycięzcą kӧrungu hanowerskiego w Verden 
w roku 1997, a dwa lata później wygrał klasyfi-
kację 4-latków podczas Mistrzostw Niemiec. 
Doczekał się licznego występującego w sporcie 
potomstwa, w tym 34 uznanych synów, spo-
śród których ogier Londontime został sprzeda-
ny na aukcji w Verden za sumę 510 000 euro. 

Lord Django na przestrzeni swojej dotychczaso-
wej kariery sportowej dowiódł, iż odziedziczył od 
swoich przodków to co najlepsze – wybitny eks-
terier, fantastyczny ruch, a przy tym bardzo dobry 
temperament, który pozwala mu wykorzystywać 
pełnię swoich możliwości.
 
 W rywalizacji sportowej na poziomie krajowym 
Lord Django m.in. w latach 2013-2014 dwukrotnie 
zwyciężał w Mistrzostwach Polski Młodych Koni, 
jak również triumfował w Halowym Pucharze 
Polski w roku 2018. W tym samym roku odniósł 
pasmo sukcesów na arenie międzynarodowej, 
3-krotnie zwyciężając w zawodach rangi CDI, 
a ostatecznie odnosząc historyczne zwycięstwo 
w konkursie „Stallion Of The Year” rozgrywanym 
w trakcie Mistrzostw Świata Młodych Koni w Er-
melo. W 2019 r. Lord Django zadebiutował na po-
ziomie Grand Prix, aby w drugiej połowie sezonu, 
w ramach jednego z najgłośniejszych w Polsce 
transferów koni dresażowych, trafić do stajni 
szwedzkiej olimpijki Tinne Vilhelmson-Silfven.





Sir Europe to oldenburski ogier urodzony w 
2013 r., którego pochodzenie łączy trzy najsłyn-
niejsze linie ujeżdżeniowe wywodzące się od: 
Sandro Songa, Donnerhalla i Weltmeyera.

Ojciec Sir Europe – Sir Donnerhall I, to zwycięz-
ca Bundeschampionatu i zdobywca 2. miej-
sca w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, a 
przede wszystkim ojciec wielu utalentowa-
nych i odnoszących sukcesy w sporcie koni, 
w tym ogiera Smirnoff, zdobywcy Mistrzostwa 
Niemiec 5-latków w 2015 r., czy klaczy Special 
Diva OLD, która w 2014 r. sięgnęła po Mistrzo-
stwo Niemiec Klaczy 3-letnich.

Również pojawiający się po stronie matki Welt 
Hit II to reproduktor, który swojej klasy dowiódł 
zarówno w sporcie, startując pod znaną ho-
lenderską zawodniczką Coby van Ballen, jak 
i w hodowli. Doczekał się 15 uznanych synów, 
w tym ogiera Weltclassiker, który w 2000 r. 
podczas aukcji PSI został sprzedany za sumę 
650 000 euro. Za zasługi dla hodowli księga 
KWPN w 2007 r. przyznała ogierowi Welt Hit 
II prestiżowy tytuł Keur Stallion. Sir Europe nie-
wątpliwie łączy najlepsze cechy wszystkich 
swoich przodków. Ogier ten pomimo młode-
go wieku spotkał się już z uznaniem ze strony 
zagranicznych specjalistów, zdobywając pod-
czas Körungu Oldenburskiego w 2015 r. tytuł 
2. V-ce Czempiona, a następnie plasując się w 
czołówce stawki podczas testu 14-dniowego 
w niemieckim Schlieckau, otrzymując m.in. 
ocenę 8,75 pkt za współpracę z jeźdźcem!

Swą klasę Sir Europe potwierdził w sezonie 
2017 ustanawiając kolejne rekordy w kon-
kursach dla młodych koni, a ostatecznie zdo-
bywając tytuł Mistrza Polski Koni 4-letnich 
z historyczną notą 21,66 pkt, w tym m.in. 9,5 
pkt za galop oraz 9,8 pkt za przydatność do 
ujeżdżenia. W roku 2018 podtrzymał świetną 
dyspozycję i zakwalifikował się do Mistrzostw 
Świata Młodych Koni w Ermelo.

W roku 2019 potomstwo ogiera Sir Europe 
odniosło pasmo sukcesów na krajowych wy-
stawach hodowlanych: klacz Dalida zajęła II 
miejsce na Czempionacie Koni Szlachetnych w 
Udorzu, Barbarossa zwyciężyła w Cichoń Foals 
Selection 2019, a Driada wygrała Czempionat 
Źrebiąt w Jarużynie.





Fürst Sav to urodzony w 2013 r. hanowerski 
ogier, zinbredowany na legendarnym ujeż-
dżeniowym reproduktorze Florestan I – ojcu 
ponad 1000 zarejestrowanych klaczy hodowla-
nych i przeszło 80 licencjonowanych ogierów.

Ojciec Fürst Sava – Foundation, jest aktyw-
nym reproduktorem w stacji ogierów Paula 
Schockemöhle. Ukończył test 30-dniowy ze 
świetnymi notami przekraczającymi 9 pkt, a 
obecnie osiąga sukcesy na międzynarodo-
wych czworobokach pod Matthiasem Alexan-
drem Rathem. Foundation pochodzi od ogiera 
Fidertanz, Czempiona Korungu NRW w 2004 r.

Pochodząca od Mistrza Świata Młodych Koni 
z roku 2003 – Fürst Heinricha, klacz Fürstin, 
zostawiła już w hodowli uznanego w związku 
oldenburskim ogiera Foxtrot Dancer, który jest 
pełnym bratem Fürst Sava.

Fürst Sav podobnie jak jego ojciec charakte-
ryzuje się wyjątkową charyzmą i niesamowi-
tą motoryką ruchu. Szczególnie cieszy bardzo 
dobra praca zadu i duża elastyczność chodów, 
spośród których wyróżnia się ponadprzeciętny 
galop.

Ogier ten znalazł uznanie w oczach niemiec-
kich specjalistów, którzy dopuścili go do ho-
dowli podczas körungu westfalskiego w 2015 
r. W roku 2017 Fürst Sav potwierdził swą klasę 
zdobywając II miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Młodych Koni, a sukcesy kontynuowała 
również w sezonie 2018 m.in. zwyciężając w 
eliminacjach do Mistrzostw Świata Młodych 
Koni z notami sięgającymi 9,0 pkt!

Warto wspomnieć, że potomek tego ogiera 
– Fürst Olymbrio (o.m. Don Olymbrio) został 
sprzedany w 2018 r. podczas pierwszej w Pol-
sce aukcji źrebiąt ujeżdżeniowych Cichoń Foals 
Auction za kwotę 4500 euro! 





Idąc naprzeciw potrzebom hodowców, w roku 
2020 po raz pierwszy postanowiliśmy pozyskać 
ogiera skokowego, który w trakcie sezonu sta-
cjonować będzie w Polsce -  urodziwego, ob-
darzonego talentem skokowym, światowym 
rodowodem i odpowiednim temperamentem 
dla konia wyczynowego. Takim okazał się Casall-
cento PS, który został wybrany spośród szerokiej 
stawki zaproponowanej przez należącą do Paula 
Schockemӧhle Stadninę  Lewitz.

Jego ojcem jest Casallco - Wiceczempion Körun-
gu OS – zdobywca głównej premii, który potwier-
dził swoje możliwości podczas testu ogierów w 
2014 roku w Schlieckau, otrzymując trzy maksy-
malne oceny (10,0 pkt) za możliwości skokowe. 
Już dziś można powiedzieć, że jego potomkowie 
dziedziczą po nim ten talent. Siedmiu jego synów 
uzyskało licencje, w tym  Cavoiro - H czempion 
Körungu OS, czempion ogierów skokowych pod-
czas HLP i wielokrotny zwycięzca serii zawodów 
dla młodych koni oraz wiceczempion Deister-
Springchampionat, a na początku roku 2020 
właśnie Casallcento PS.  Jego ojciec, wspaniały 
skoczek Casall, to jeden z grona rekordzistów pod 
względem wygranej sumy przez potomstwo - 
ponad 4,2 miliona euro. Wygrał Global Cham-
pions Tour ranking, finał Pucharu Świata w Lipsku 
i zdobył zespołowo brązowy medal Mistrzostw 
Europy.

Babka ogiera Casallcento PS, klacz Gertie to córka  
ogiera Drossan, ojca wielu utalentowanych koni 
skokowych startujących w konkursach 160 cm. 
Ponadto  Casallcento PS posiada w rodowodzie 
solidną hanowerską podstawę w postaci takich 
ogierów jak Wendekreis, Gepard (ojciec zasłużo-
nego w Polsce ogiera Genius han), Agram czy 
Dömitz I. Casallcento PS pochodzi z rodziny klaczy 
Nerle (Hannover Stutenstamm 1190307), z której 
wywodzą się również konie klasy S*i S** jak: Ken-
wood, Bagrand, Dynamite N, Fredy De Lux 
i Diarado’s Girl TV. Rosły, szlachetny i harmonij-
nie zbudowany Casallcento PS prezentuje bardzo 
dużą siłę odbicia, radość ze skakania oraz wzoro-
wą jezdność, na co zwrócili uwagę członkowie 
międzynarodowej komisji oceniającej podczas 
licencjonowania AES, gdzie ogier ten pod Łuka-
szem Kozą, jako jedyny pokazywany pod siodłem 
4-latek, uzyskał licencję hodowlaną. 

Liczymy, że jego dalsza kariera sportowa, oraz 
przyszłe potomstwo, dowiodą sukcesji najlep-
szych genów wyśmienitych przodków, a Casall-
cento PS będzie stanowić wartościową ofertę dla 
polskich hodowców koni skokowych, którzy uzy-
skają dostęp do klasowego reproduktora sygno-
wanego przez Deckstation Schockemӧhle, bez 
konieczności importowania nasienia z zagranicy.





Urodzony w 2014 r. ogier rasy tinker, który z uwagi 
na wybitny eksterier i świetny charakter, stanowi 
bardzo ciekawą propozycję dla hodowców kuców 
i koni małych.









Warunki sprzedaży nasienia ogierów Cichoń Stallions:

    1. Przedstawione niżej warunki dotyczą zakupu świeżego nasienia stacjo-
nujących w Polsce ogierów Cichoń Stallions. Zakup nasienia ogierów z oferty 
Helgstrand Dressage i Deckstation Schockemӧhle odbywa się na podstawie 
odrębnych warunków. 

    2. Stacja ogierów Cichoń Stallions posiada nr identyfikacyjny PL 24132101 
nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach, 
a działalność w zakresie pobierania, konfekcjonowania, przechowywania 
i dystrybuowania nasienia ogierów prowadzi w oparciu o decyzję Ministra 
Rolnictwa nr 100/2019. 

    3. Sezon hodowlany trwa od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Hodowcy, istnieje możliwość 
sprzedaży nasienia po zakończeniu sezony hodowlanego. 

    4. Zamówienia nasienia można dokonać od poniedziałku do niedzieli, od 
godz. 7:00 do godz.19:00:
- mailowo pod adresem: biuro@cichondressage.pl 
- telefonicznie pod nr tel. 0048 515 606 189 
- poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.cichonstal-
lions.pl
Celem dokonania zamówienia należy podać: imię i numer paszportu klaczy, 
imiona jej rodziców, adres dostawy oraz dane do wystawienia faktury VAT. 

    5. Po otrzymaniu zamówienia przekażemy Hodowcy informacje o możli-
wym najszybszym i najdogodniejszym sposobie dostawy nasienia, a następ-
nie wraz z Hodowcą ustalimy miejsce i godzinę odbioru nasienia.  

    6. Transport nasienia może nastąpić: 
 
a) własnym transportem stacji ogierów Cichoń Stallions 
- do 50 km - bezpłatnie 
- powyżej 50 km - płatne 1,5 zł/km
b) za pośrednictwem PKP – bezpłatnie 
c) za pośrednictwem firmy kurierskiej - płatne wg stawek firmy kurierskiej. 

    7. Nasienie wysyłane jest w formie schłodzonej, w specjalnie przystosowa-
nym pojemniku styropianowym, który Hodowca ma obowiązek zwrócić do 
stacji ogierów do 7 dni po odebraniu nasienia. W przypadku braku zwrotu 
pojemnika, w końcowym rozliczeniu doliczona zostanie kwota 100 zł.  

    8. Stacja ogierów zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia 
w przypadku niedyspozycji ogiera (wyjazd na zawody, choroba, zbyt duża 
liczba zamówień etc.) W tym przypadku stacja ogierów dołoży wszelkich 
starań celem zapewnienia Hodowcy interesującej alternatywy – wysyłki 
nasienia w innym terminie lub nasienie innego ogiera. 



    9. Nasienie opatrzone jest świadectwem zootechnicz-
nym potwierdzającym jego pochodzenie od danego 
ogiera oraz legalność i prawidłowość procesu pobrania, 
konserwowania i dystrybuowania nasienia. Świadectwo 
to należy zachować celem późniejszego uzyskania świa-
dectwa inseminacji. 

    10.  Ewentualne zastrzeżenia co do jakości nasienia 
należy zgłaszać niezwłocznie po jego otrzymaniu. Stacja 
ogierów nie odpowiada za uszkodzenie nasienia w trans-
porcie oraz opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po 
stronie firmy kurierskiej. 

    11. Wraz z nasieniem Hodowca otrzymuje fakturę VAT 
na kwotę 500 zł stanowiącą I ratę ceny nasienia. Pierwsze 
pobranie i wysyłka nasienia są bezpłatne (za wyjątkiem 
ewentualnych dodatkowych opłat za transport zgodnie 
z pkt 6). 

    12.  W przypadku konieczności dokonania ponowne-
go zamówienia nasienia dla tej samej klaczy w trakcie 
sezonu hodowlanego (powtórka), Hodowca zamawia 
nasienie wg opisanej wyżej procedury. Cena powtórki to 
350 zł. Hodowcy przysługują maksymalnie 2 powtórki w 
sezonie hodowlanym dla tej samej klaczy. Po ich wyko-
rzystaniu należy indywidualnie omówić warunki dalszych 
zamówień ze stacją ogierów. 

    13. Po upływie 2 miesięcy od ostatniej wysyłki nasienia, 
stacja ogierów Cichoń Stallions wystawi Hodowcy fakturę 
VAT na II ratę ceny nasienia. W przypadku gdyby klacz nie 
była źrebna, Hodowca nie zostanie obciążony II ratą. Brak 
źrebności hodowca ma obowiązek potwierdzić zaświad-
czeniem lekarza weterynarii. 

    14. Po uregulowaniu płatności na rzecz stacji ogierów, 
zgodnie z życzeniem Hodowcy stacja ogierów potwierdzi 
fakt inseminacji klaczy na stosownym dokumencie (np. 
świadectwo unasienniania klaczy wystawione przez 
OZHK) w zależności od tego, w jakiej księdze Hodowca 
będzie planować opis przyszłego potomstwa. 

    15. W przypadku zamówienia nasienia dla ponad 2 
klaczy w danym sezonie hodowlanym, stacja ogierów 
oferuje następujące rabaty:
- 3-5 klaczy – 10%
- 5-7 klaczy – 20 %
- ponad 7 klaczy – 25%
W przypadku Hodowców posiadających 10 i więcej 
klaczy do inseminacji w danym sezonie hodowlanym, 
istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków 
cenowych, terminów płatności i sposobu rozliczeń. 

    16. Stacja ogierów Cichoń Stallions oferuje możliwość 
pozostawienia klaczy celem inseminacji na miejscu 
(Radzionków, ul. Anieli Krzywoń 1). Cena boksu to 30 zł/
doba, natomiast koszty opieki weterynaryjnej ustalane są 
indywidulanie z weterynarzem prowadzącym. 

    17. Hodowcy, którzy skorzystają z oferty stacji ogierów 
Cichoń Stallions, otrzymują możliwość wystawienia 
potomstwa w Czempionacie i Aukcji Żrebiąt organizowa-
nych przez Cichoń Stallions.



















Kolejna grupa to ogiery, które rekomendujemy nie tylko z uwagi na ich pocho-
dzenie, karierę sportową czy wyniki potomstwa, ale przede wszystkim w oparciu 
o własne spostrzeżenia. Nie jesteśmy bowiem jedynie pośrednikiem w sprzedaży 
nasienia, ale aktywnym partnerem Helgstrand Dressage – kilkukrotnie w ciągu 
roku obserwujemy oferowane ogiery podczas treningów, pokazów czy zawo-
dów sportowych, a także pozostajemy w bieżącym kontakcie z ich jeźdźcami, 
dzięki czemu posiadamy szeroką wiedzę na temat ich charakterów, postępów 
treningowych, mocnych i słabszych stron.



Premiowany hanowerski ogier, zachwycający 
przede wszystkim wzorową, ramową budową 
oraz ponadprzeciętną jakością chodów, gdzie 
nadzwyczaj dynamiczna praca tylnych kończyn 
współgra z elastycznością całego ciała. D’Avie 
dwukrotnie, jako 6 i 7-latek, sięgał po złoto Mi-
strzostw Świata Młodych Koni w Ermelo,  w finale 
zdobywając m.in. noty 10 pkt za galop i 9,8 pkt 
za kłus.

Ojcem og. D’Avie jest nieodżałowany Don Juan 
de Hus, finalista Mistrzostw Świata Młodych Koni 
z roku 2013, który pozostawił w trakcie swojej, 
stosunkowo krótkiej kariery hodowlanej, takie 
gwiazdy jak zwycięzcy körungów Don Royal 
i D’Eligaté oraz Mistrza Świata Młodych Koni – 
Don Martillo. Matka D’Avie jest córką jednego z 
najważniejszych dla hodowli koni hanowerskich 
reproduktorów, zwycięzcy Bundeschampionatu 
– ogiera Londonderry.

Sam D’Avie zachwyca nie tylko wspaniałymi moż-
liwościami ruchowymi, ale również świetnym 
charakterem, cechującym się naturalną tenden-
cją do współpracy z jeźdźcem. Wielokrotnie mieli-
śmy przyjemność podziwiać tego ogiera podczas 
treningów pod Severo Jurado Lopezem, w czasie 
których sprawiał nie mniej imponujące wrażenie, 
aniżeli podczas światowych czempionatów.















Premiowany ogier Związku Hanowerskiego 
i DWB, zwycięzca testu 35-dniowego w roku 
2016 z notą 9,77. Mistrz Danii Koni 4-Letnich w 
roku 2017, a rok później zdobywca tytułu Mistrza 
Świata Młodych Koni 5-letnich. W roku 2019 srebr-
ny medalista Mistrzostw Świata Młodych Koni 
oraz Mistrz Danii Koni 6-letnich. Ramowy ogier 
obdarzony trzema fantastycznymi chodami i cu-
downym charakterem, który stanowi połączenie 
potrzebnej w wysokim sporcie wrażliwości oraz 
chęci do współpracy z jeźdźcem.
 Jego ojciec– Rocky Lee, po startującym na pozio-
mie Grand Prix og. Rock Forever I, to premiowany 
ogier Körungu NRW, mający na swoim koncie 
m.in. IV miejsce w Bundeschampionacie w roku 
2014. Ojciec matki – Rouletto wywodzi się ze słyn-
nej holsztyńskiej linii 776, a w roku 1989 ukończył 
próbę dzielności na IV miejscu z wynikiem 134,46. 
Przez ogiery Romino i Roman wywodzi się od 
epokowego ogiera Rames AA.
Pierwsze roczniki potomstwa og. Revolution za-
chwyciły hodowlany świat swoją nowoczesną 
budową i bardzo obszernymi chodami, a w roku 
2019 wkraczając w okres selekcji ogierów Roc-
kabye S (o.m. Belstaff) został uznany w Związku 
Oldenburskim, a Radius (o.m. OO Seven) zwycię-
żył w Kwalifikacjach do hodowli w Lesznie i został 
zakwalifikowany do głównego körungu DWB.
Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Hel-
gstrand Dressage pod koniec 2015 r. mieliśmy 
niezwykłą okazję obserwować początki kariery 
tego niesamowitego ogiera, a później śledzić 
jego przygotowania i zmagania w trakcie naj-
większych imprez hodowlanych i sportowych 
– od pierwszego kroku widać było, że jest to koń 
wyjątkowy, który w pełni zasługuje na swoje imię 
– za sprawą niewiarygodnej jakości i unikatowe-
go rodowodu, z dużym udziałem pełnej krwi, 
niewątpliwie rewolucjonizuje on współczesną 
hodowlę koni ujeżdżeniowych.











I znowu Fürstenball OLD! W 2019 roku jego 
syn, ogier Fürst Zonik, wygrał körung w Re-
defin, a inny z jego potomków zdobył premię 
na Körungu Hanowerskim. W ten sposób oba 
dołączyły do grona aż 75 licencjonowanych 
synów ogiera Fürstenball, który w hodowli jest 
czynny dopiero od 8 lat! Inni jego potomko-
wie podbijają międzynarodowe czworoboki, 
w tym premiowany w Zw. Hanowerskim,  
dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Europy 
Młodych Jeźdźców ogier Four Seasons FRH, 
czy Fürst Sinclair, który zajął czwarte miejsce 
na Mistrzostwach Europy w paraujeżdżeniu  w 
Rotterdamie. Jednym z najlepszych potom-
ków, który zadebiutował już w klasie Grand 
Prix jest klacz Heiline’s Danciera, córka klaczy 
Danceline TS - matki ogiera Heiline’s Zanzier ze 
stacji Cichoń Stallions. W kolekcji potomstwa 
ogiera Fürstenball znalazły się również: zwy-
cięzca Bundeschampionatu uczestnik finału 
Mistrzostw Świata, ogier Fior, Bundescham-
pionka Festina PS, czempion uznawania, Bun-
deschampion i brązowy medalista Mistrzostw 
Świata Młodych Koni ogier Fürsten-Look, a 
także ogier Follow Me OLD, mistrz Oldenbur-
ga i zwycięzca konkursów klasy S.
  
Ogier Fürstenball może poszczycić się czyn-
nymi w hodowli 120 klaczami z premiami pań-
stwowymi, a także sporą grupą świetnie sprze-
danych koni aukcyjnych, w tym wielu źrebiąt. 

Fürstenball był najdroższym źrebakiem, za-
kupionym na aukcji w Vechcie w 2006 r. za 
cenę 110 000 euro. Odwdzięczył się swoim 
właścicielom dość szybko, zdobywając tytuł 
Czempiona Körungu Oldenburskiego w 2008 
roku, by rok później wygrać próbę dzielności z 
nieprawdopodobnie wysokim indeksem ujeż-
dżeniowym – 154, 98 (16 cech oceniono na 9,0 
i więcej!) W 2011 r. zdobył tytuł Bundescham-

piona z wynikiem 9,4 i Czempiona Oldenburga 
w kategorii koni 5-letnich. W kolejnych latach 
plasował się na płatnych miejscach w Mistrzo-
stwach Świata Młodych Koni, wygrywał konkursy 
do poziomu St.Georg włącznie. W 2015 Federacja 
Narodowa oceniła jego wartość hodowlaną naj-
wyżej w kraju. Otrzymał tytuł Ogiera Roku w Danii 
w 2018 r.  Fürstenball dzięki swoim niezliczonym 
sukcesom sportowym otrzymał przydomek OLD, 
który związek nadaje koniom wybitnym, promu-
jącym go poprzez swoje wspaniałe wyniki. 

Ojciec ogiera Fürstenball,  Fürst Heinrich, to zwy-
cięzca Körungu Oldenburskiego, Mistrz Świata 
Młodych Koni 5-letnich, ojciec ponad 50 licencjo-
nowanych ogierów. Ponad 70 sztuk jego potom-
stwa odnosi sukcesy w klasach od S do Grand Prix.
 
Rodowód og. Fürstenball, silnie zinbredowany 
na legendarnego bohatera ujeżdżenia - ogiera 
Donnerhall, daje dużą siłę genetyczną w prze-
kazywaniu najlepszych cech ujeżdżeniowych. 
W rodowodzie tym znajdujemy również konie 
holsztyńskie i pełnej krwi angielskiej.





Dzięki sukcesom swojego potomstwa w 
Grand Prix, takiego jak: Sir Hohenstein, który 
zdobył drużynowe złoto i srebro w Grand Prix 
Freestyle na Mistrzostwach Europy Marignano 
(ITA), a także Sai Baba Plus, Semper Fidelis, Sir 
Heinrich M, Sir Deauville, Sunshine Tour, Syria-
na, ogier Sir Donnerhall znajduje się w gronie 
20 najlepszych ogierów – ojców koni  ujeżdże-
niowych w światowym rankingu WBFSH. 

Sir Donnerhall I jako jeden z nielicznych wy-
szedł z cienia swojego wybitnego ojca. Jego 
potomstwo ma na koncie ponadto też sześć 
zwycięskich Bundeschampionów. Jed-
nym z nich była Candy OLD, która zdobyła 
również brązowy medal na Mistrzostwach 
Świata Młodych Koni w Ujeżdżeniu w wieku 
5 lat. Wałach Sa Coeur został dwukrotnym 
Mistrzem Świata Młodych Koni (5- i 6-latków) 
w ujeżdżeniu i został najdroższym koniem au-
kcji P.S.I. z ostateczną ceną 2,31 miliona euro. 
 
Sir Donnerhall dał 99 licencjonowanych sy-
nów, w tym wielu zwycięzców konkursów na 
wysokim poziomie i ogierów premiowanych, a 
także brązowego medalistę Mistrzostw Świata 
młodych koni w wieku 6 lat - ogiera Sir Olli. 
Warto wspomnieć również znajdującego się 
w naszej ofercie og. Sir Europe, który w 2017 
r. sięgnął po złoty medal Mistrzostw Polski 
Młodych Koni, a w 2018 r. uczestniczył w Mi-
strzostwach Świata Młodych Koni w Ermelo.

Wspomniana wcześniej  klacz Candy OLD, 
należy do grona 206 córek Sir Donnerhall 
I, które uzyskały państwowe premie. Od 

córek ogiera Sir Donnerhall I pochodzą zwy-
cięskie ogiery Bonds, Feinrich i For Romance 
I OLD, premiowany For Romance II, westfalski 
czempion Fürst Magic, Vice-Bundeschampion 
i Champion serii S ogier Lilliano OLD, Bunde-
schampion – ogier Revenant, a także Oldenburg 
Champion Mare, Bundeschampionka i cenowa 
rekordzistka na aukcji P.S.I -  klacz Fasine OLD,.  
 
Sam Sir Donnerhall I był drugim Wiceczempio-
nem Oldenburga w 2003 r. i zwycięzcą HLP 
w 2005 r. Otrzymał główną premię Ia za potom-
stwo, w 2006 r. został Mistrzem Niemiec i Wicemi-
strzem Świata Młodych Koni (5 lat). Ze względu na 
wysokie zapotrzebowanie na jego usługi hodow-
lane nie był wykorzystywany w wyższym sporcie.  
 
Klacz St.Pr.St. Contenance D, matka Sir Don-
nerhalla, dała również jego pełnego brata - uzna-
nego w hodowli  finalistę Pucharu Świata, ogiera 
Sir Donnerhall II oraz zwycięzcę w konkursach 
Grand Prix wał. Stratege.



O tym ogierze można pisać tylko w samych 
superlatywach. Swoimi występami wywarł 
na publiczności i sędziach niebywałe jak do-
tąd wrażenie wychodzące daleko poza czysto 
sportowe emocje i zdobywając niesłychaną 
popularność. Dosiadany przez Edwarda 
Gala wygrał zespołowo złoty i srebrny me-
dal w konkursach Grand Prix i złoty medal w 
GP Freestyle podczas Mistrzostw Europy w 
Windsorze w 2009. Ustanowił światowe re-
kordy wysokości ocen  uzyskanych  w tychże  
konkursach. Następnie jeszcze tego samego 
roku pobił swój własny rekord w konkursie 
GP Freestyle w Londynie. W 2010 wygrał 
finał Pucharu Świata w s’Hertogenbosch. Na 
CHIO w Aachen ustanowił kolejny rekord w GP 
Special – otrzymał od sędziów 28 razy maksy-
malną ocenę 10,0 pkt! W 2010 roku podczas 
Światowych Igrzysk Jeździeckich w Lexing-
ton, wygrał złoto nie tylko w ekipie, ale również 
dwukrotnie wygrał konkursy indywidualne. 
Od 2011 roku dosiadał go Matthias Alexander 
Rath, pod którym był najlepszym koniem 
srebrno-medalowej ekipy Niemiec podczas 
Mistrzostw Europy w Rotterdamie. W kolej-
nym roku para ta zdobyła 2 srebrne medale 
na Mistrzostwach Niemiec – konkursie Special 
i Kür, a rok później – brązowy medal zespołowo 
na Mistrzostwach Europy w Aachen.

Doskonały sportowiec nie zawiódł również 
jako reproduktor. Jego syn Glock’s Toto Jr. 
zdobył dwukrotnie złoto na Pavo Cup w 
kategorii 5- i  6-latków. Ogier Governor-Str 
zdobył 2 srebrne medale na Mistrzostwach 
Świata Młodych Koni w grupie 6- i 7-latków. 
Na płatnych miejsca plasowały się: Gotilas 
du Feuillard, Straight Horse Don Tamino oraz  
Total Hope -  Czempion Ogierów i Czempion 
Szwecji. Totilas dał ponad 20 licencjonowa-
nych synów w tym Top Gear i Topas (czem-
pion Badenii-Würtembergii). Klacz True Love 
OLD była II Wiceczempionką Oldenburga i 
Wiceczempionką Niemiec z Bundescham-
pionatu. Potomstwo ogiera Totilas cieszy się 
niesłabnącą popularnością na aukcjach. Wał. 
Total Recall pobił światowy rekord, jako źre-
bię został sprzedany na aukcji w Vechcie za 

200 000 euro, natomiast ogier Total Ideal koszto-
wał 105 000 euro, a Tout le Monde – 90 000 euro. 

Ojciec ogiera Totilas - ogier Gribaldi, którego do-
siadał  również Edward Gal, zdobył tytuł Trakeń-
skiego Czempiona Ogierów,  Trakeńskiego Ogiera 
Roku 2008, wygrywał także konkursy Grand Prix. 
W Holandii został uhonorowany przez Księgę 
KWPN najwyższym tytułem hodowlanym „Pre-
ferent”. W 2014 roku zajmował pierwsze miejsce 
w rankingu  WBFSH jako ojciec koni ujeżdżenio-
wych. Do grona najlepszych jego potomków nale-
ży zwycięzca Pucharu Świata ogier Painted Black 
I oraz zwycięzcy Grand Prix: Sisther de Jeu, Peter 
Pan, Pasternak and Girasol. Trakeński Czempion 
Ogierów - Imhotep i Wiceczempion - ogier All Inc-
lusive to dwaj spośród 27 synów ogiera Gribaldi, 
którzy zdobyli licencje hodowlane w Niemczech. 
Matka ogiera Totilas, klacz Lominka, zinbredowa-
na (3 x 4) na holsztyńskiego ogiera Farn dała rów-
nież jego pełną siostrę – klacz Uusminka, która z 
powodzeniem startowała na poziomie klasy Inter 
I. Wał. Talan i  ogier Uljanoff (oba po Gribaldi) osią-
gnęli poziom klasy Grand Prix, a ich matką jest 
klacz Elsa, babka ogiera Totilas. 

Występujące w rodowodzie po stronie matki takie 
ogiery jak Glendale, Akteur i Farn dają świadectwo 
mocnego wpływu krwi holsztyńskiej na genotyp 
ogiera Totilas, on sam zaś wywodzi się z rodziny 
słynnej holenderskiej klaczy Freiminka. Rodzina 
ta dostarczyła sporą populację koni sportowych 
międzynarodowej klasy i ogierów hodowlanych.



Ubiegły sezon hodowlany kolejny już raz moż-
na uznać  za rok ogiera Vitalis. Tylko jesienią 
2019 roku 11 jego synów uzyskało licencje w 
prawie wszystkich niemieckich związkach – 4 
z nich w Hanowerze, Westfalii i Meklemburgii. 
Liczba licencjonowanych synów og. Vitalis jest 
teraz imponująca i wynosi 33, z Czempionem 
Ogierów i Bundeschampionem - ogierem 
Valverde na czele, oraz Wicemistrzem Świata, 
trzecim na Bundeschampionacie i zwycięzcą 
w St. Georges Special – ogierem Villeneuve 
oraz wiceczempionem Westfalii – ogierem 
Vaderland w dalszej kolejności. Klacz  Victo-
ria’s Secret została Mistrzynią Świata Młodych 
koni w kategorii  5-latków w Ermelo w 2016 
roku, po zwycięstwie w Bundeschampiona-
cie rok wcześniej. Spośród córek ogiera Vita-
lis 33 zdobyły państwowe premie, do grona 
najlepszych zaliczyć należy:  westfalską klacz 
Vienna i reńską Virginia K. Źrebaki po og. Vi-
talis często uzyskują bardzo atrakcyjne ceny 
na aukcjach -  Vardy kosztował 120 000 euro 
na aukcji Oldenburg Elite, a VIP uzyskał drugą 
cenę, 53 000 euro, na letniej aukcji w Vechcie.  
 
Sam Vitalis zdobył tytuł najlepszego źrebaka 
– ogierka w 2007 r. w Holandii, w 2009 został 
Wiceczempionem Körungu, a następnie w 
2010 roku, podczas próby dzielności, osią-
gnął najwyższy indeks ujeżdżeniowy. W 2013 
r. został czempionem USA osiągając rekor-
dowy wynik kwalifikacji. Po powrocie do 
Niemiec w 2016 roku dosiadany przez Isabel 
Freese wygrał finał Nürnberger Burgpokal we 
Frankfurcie i konkurs „Ogier roku” na pozio-
mie Inter I na Mistrzostwach Świata w Ermelo. 

Vitalis był pierwszym licencjonowanym synem 
ogiera Vivaldi, Wiceczempiona próby dzielności 
w Holandii. Vivaldi w 2007 roku wygrał Pavo Cup 
jako 5-latek i pod Hansem Petera Minderhoudem 
w 2008 i 2009 roku wygrał serię zawodów dla 
ogierów KNHS / KWPN, otrzymując ocenę 10,0 
pkt za kłus. W 2013 roku zdobył  Puchar  VHO 
podczas KWPN Stallion Show. Odtąd w jego ka-
rierze pierwszeństwo miała  hodowla. Vivaldi dał 
całą serię ogierów, szczególnie w Holandii, mię-
dzy innymi: Desperado N.O.P., Glock’s Dream Boy 
N.O.P., Expression, Eye Catcher i Ferdinand, ale 
także w Niemczech m.in. wiveczempiona westfal-
skiego körungu – og. Van Vivaldi, wiceczempiona 
Oldenburga – og. Versace, oraz ogiery Ic Cennin,  
Veneziano, hanowerskiego czempiona - Livaldon 
i wreszcie Vivino, rekordzistę pod względem uzy-
skanej ceny sprzedaży (2 miliony euro), najlepsze-
go ogiera körungu hanowerskiego.
 
Matka ogiera Vivaldi, klacz  Tolivia, w wieku 3 lat 
została Czempionką Klaczy w Holandii. Jej ojciec, 
D-Day, uzyskał premię w Oldenburgu w 1994 roku 
i zwyciężył podczas próby dzielności w Neustadt 
Dosse w 1996 roku. Startował w małej rundzie, 
zasłużył się w hodowli w Holandii i Szwecji.



Szanowni Hodowcy !

Z dużą przyjemnością i nadzieją na pozytywne przyjęcie, oddajemy 
w Wasze ręce drugi już katalog ogierów skokowych, będący kolek-
cją – owocem współpracy stacji Cichoń Stallions z Deckstation Paul 
Schockemöhle. 

Mamy świadomość, że dobór reproduktora dla klaczy, a potem na-
rodziny źrebięcia, to początek długiej i trudnej drogi do hodowla-
nego sukcesu. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć dla polskich 
hodowców ofertę, która będzie wspomagać ich przez całą tę drogę 
i to zdecydowanie odróżnia nas od pozostałych stacji zajmujących 
się dystrybucją nasienia. Doradztwo hodowlane w zakresie doboru, 
odchowu, możliwość porównania efektów swojej pracy poprzez po-
kazy i czempionaty, podnoszenie poziomu specjalistycznej wiedzy na 
drodze spotkań i konferencji, pomoc w jak najbardziej satysfakcjo-
nującej hodowcę sprzedaży, a nawet w znalezieniu odpowiednich 
jeźdźców i warunków treningu – wszystko to stwarza z naszej oferty 
przemyślany i, jak pokazują już pierwsze doświadczenia, skuteczny 
system promocji współpracujących z nami hodowców. 

Nie jest tajemnicą, że Paul Schockemöhle jest wielkim admiratorem 
ogiera Chacco-Blue, który od 2017 nie oddaje prowadzenia w Świato-
wym Rankingu Reproduktorów – ojców koni skokowych. Dlatego też 
pilnie śledząc rynek, znajduje jego najlepszych synów i dodaje ich do 
swojej stawki. Stąd obecność w niej „kolekcjonera najwyższych not” 
w ZT Adelheidsdorf ogiera Charino PS. Ponadto, znany już polskim 
hodowcom, wspaniały siwy Diaron, również doczekał się syna, który 
natychmiast znalazł miejsce w pakiecie Deckstation PS, jest to pre-
miowany w Redefin ogier Diablue PS. Mocnym punktem w ofercie 
będzie zapewne Czempion Oldenburskiego Körungu w Vechcie – nie 
tylko skoczny, ale i wielce urodziwy Conthalou PS, syn „rezydenta” 
stacji, mającego w dorobku już wiele skocznego potomstwa, ogiera 
Conthargos. Na tym samym körungu silnymi skokami zwrócił na 
siebie uwagę kolejny nowy ogier - Quickly, syn Quickly de Kreisker. 
Dużą niespodzianką zapewne będzie dla hodowców możliwość uży-
cia wyhodowanego przez polskiego hodowcę ogiera Cornet’s Darco 
OS, syna sławnego ogiera Cornet Obolensky. 

Jesteśmy przekonani, że niezwykle obszerna, zróżnicowana i tradycyj-
nie już prezentująca najwyższy światowy poziom oferta skokowych 
ogierów Deckstation Schockemöhle, uzupełniona przez wydzier-
żawionego od naszego niemieckiego partnera i stacjonującego 
w Polsce ogiera Casallcento PS, syna holsztyńskiego Casallco i córki 
ogiera po Cento, okaże się dla Państwa atrakcyjna, a nasza współpraca 
będzie równie udana jak w poprzednim sezonie.

Katarzyna Wiszowaty









Action Blue to skokowy talent międzynarodo-
wego kalibru. Swój ponadprzeciętny potencjał 
demonstrował już od pierwszych, wielokrotnie 
zwycięskich startów. Uwagę na siebie zwrócił 
podczas próby dzielności - zadziwił widownię i ko-
misję, która przyznała mu bardzo wysokie noty: za 
możliwości skokowe 9,0 i 9,5 pkt i 10,0 za jezdność. 
Uzyskując ocenę ogólną 9,01 pkt za całą próbę 
został jednym z najlepszych ogierów w swoim 
roczniku.  Action Blue przekazuje na potomstwo 
swoją atletyczną budowę, wyniosły galop i wspa-
niały temperament. Jego ojciec Action Breaker 
BWP (po Heartbreaker KWPN) odniósł sukces 
podczas Światowych Igrzysk Jeździeckich w 2010 
w Lexington w USA i w 2014 w Caen we Francji 
startując pod Hiszpanem Sergio Alvaresem Moya.
 
Matka ogiera Action Blue, klacz La Cucaracha old 
jest córką fantastycznego Chacco-Blue, który za-
jął 3 miejsce w Grand Prix w Akwizgranie, wygrał 
Grand Prix w NeÜmuenster i zajmuje nieprzerwa-
nie od 2017 roku pierwsze miejsce w rankingu 
WB-FSH (World Breeding Federation for Sport 
Horses) reproduktorów - ojców koni skokowych. 
Jego syn Explosion W / Ben Maher / GBR zdobył 
srebrny medal i brązowy zespołowo na Mistrzo-
stwach Europy 2019 w Rotterdamie. Ośmiu jego 
potomków startowało w Mistrzostwach Świata w 
skokach w 2018 roku w Tryon. W 2017 roku Chaqui 
Z pod Shane Sweetnam zdobył złoto dla zespołu 
Irlandii podczas Mistrzostw Europy w Götebor-
gu. Ponad 40 jego synów uzyskało licencje. Klacz 
Stakkariealla, z matki po Chacco-Blue uzyskała 
cenę 2,4 miliona euro w czasie Aukcji P.S.I. 

Pełna siostra klaczy La Cucaracha, klacz La 
Martina VD Leuba startuje z powodzeniem w 
konkursach 135 cm pod Matthiasem Lucasem. 
Rodzina ta wywodzi się od hanowerskiej klaczy 
Jasminblatt. Pochodzi z niej również zwycięzca 
Bundeschampionatu  - licencjonowany ogier 
Caroly, który także jest w naszej ofercie.



Ogier o wspaniałym, rzadko już teraz spotyka-
nym, a niezmiernie cennym rodowodzie – to ge-
netyczna perełka, łącząca w sobie krew legen-
darnego hanowerskiego ogiera Argentinus, a z 
żeńskiej strony ogierów Alme Z, Ramiro Z oraz 
Winnetou han. All Star brał udział w 4 finałach 
Pucharów Świata a debiutował podczas Świa-
towych Igrzysk Jeździeckich w 2014 w Caen we 
Francji, gdzie wraz z ekipą zajął siódme miejsce, 
podobnie jak rok później w finale Mistrzostw Eu-
ropy w Aachen. Mistrz Europy z Göteborga ’2017 w 
ekipie Irlandii, dziesiąty indywidualnie, zwycięzca 
finału Pucharu Świata z GÖetheborga  i piąty w 
Pucharze Narodów w Barcelonie.
 
Jego ojciec, Argentinus należy do grona czoło-
wych reproduktorów - ojców koni sportowych, 
czego dowodem było wielokrotnie pierwsze 
miejsce w rankingu WBFSH na początku XXI w.
  
Matka og. All Star - St.Pr.St. April Love ZH zajmo-
wała płatne miejsca w zawodach dla młodych 
koni, oprócz omawianego ogiera, dała również 
licencjonowanego Pilaro, oraz 5 klaczy, którym 
przyznano premie państwowe, w tym klacz  Con-
tessina (po Contender), matkę licencjonowanego 
ogiera Quel Homme. Babką og. All Star jest wy-
śmienita  klacz Rinnetou Z, która święciła triumfy 
pod Pietem Raymarkersem w konkursach 160 
cm. Strona żeńska wywodzi się od wspaniałej Fa-
irness III Z, która pod Hartwigiem Steenkenem 
startowała na światowych parkurach w konkur-
sach najwyższej rangi. Z rodziny tej pochodzą cie-
szące się międzynarodową sławą licencjonowane  
Chardonnay Z, Rival Z, Amaretti I-IV, Acolito, Figaro 
de Calvarie, Magnus Orestes, Apricot D II, Dirty 
Sanchez, For Fairness, Lalique del Chirone, Don 
Darco de Bornival Z, Apricot, Absalom Z i Zalza, 
oraz wał. Cornelis Z (po Cor de la Bryère).  W tym 
roku urodzą się pierwsze jego źrebięta.

HANN., HOL., MECKL., OS., RHEIN., DWB., OLD.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.



Balou du Rouet jest bardzo ceniony nie tylko ze 
względu swój rodowód, ale również wszechstron-
ność jako reproduktor. Już od dłuższego czasu jest 
obecny w pierwszej dziesiątce dwóch rankingów 
WBFSH - zarówno najlepszych ogierów – ojców 
koni skokowych jak i wkkw-istów, co stanowi swe-
go rodzaju ewenement. Do grona jego najlepszych 
potomków należy bez wątpienia Bianka – Mistrzy-
ni Świata, brązowa medalistka Mistrzostw Europy i 
dziewiąta w Pucharze Świata oraz wkkwista Billy The 
Red – drużynowo złoty medalista, a indywidualnie 
dziewiąty na Światowych Igrzyskach Jeździeckich 
w Tryon, zwycięzca CIC3* Hartpury, drugi w CIC3* 
Bramhami i trzeci na CCIO3*-NC w Boekelo. Wraz 
z ekipą Szwajcarii brązowy medal zdobyła Saura de 
Foncombe, Brilliant du Rouet   uczestniczył w Mi-
strzostwach Świata, Babalou był czwarty w Akwi-
zgranie. Zarejestrowane w samych tylko Niemczech 
potomstwo Balou du Rouet zgromadziło wygrane na 
łączną sumę  ponad 4,37  milionów euro.
Zwycięzca Grand Prix Monachium, Balve i Spangen-
berg, ogier Balzaci, a także Baccordi to tylko nieduża 
część grupy 66 uznanych ogierów, synów Balou du 
Rouet. Niedawno do grona tego dołączył premio-
wany na kӧrungu holsztyńskim ogier Baloubetto, 
sprzedany na aukcji za 90 000 euro. Wśród utytuło-
wanych potomków warto wymienić również wice-
czempionkę klaczy Związku OS - Honey Star.
 
Balou du Rouet rozpoczął swoją karierę z końcową 
oceną 9,2 podczas 30-dniowego testu w Vechcie. Po 
serii zwycięstw w zawodach dla młodych koni, wy-
grał kwalifikacje do Mistrzostw Niemiec z oceną 9,2 
pkt, by w samym finale koni 6-letnich zająć wysokie 
8 miejsce. Po tym sukcesie nastąpiła seria znaczą-
cych zwycięstw w konkursach skokowych w zawo-
dach międzynarodowych do kategorii 3* włącznie.  
Jego matka, Georgia dała również ogiera Cornet’s 
Balou (po Cornet Obolensky) - Czempiona Niemiec 
oraz Chatinue (po Chacco-Blue) startującego z suk-
cesami pod Patrickiem Doellerem w zawodach 3*.  
Babka opisywanego ogiera, klacz Geor-
gette II dała licencjonowanego ogiera San-
drissimo (po Sandro), który z powodze-

niem startował w skokach na poziomie klasy S.  
Ogiery Domino, Gepard i Granit, które pojawiają się w dal-
szych pokoleniach w jego rodowodzie miały przemożny 
wpływ na budowanie bazy klaczy w stadzie hodowlanym 
stadniny Paula Schockemöhle.



Ultra-nowoczesny syn Balou du Rouet z rodziny 
mistrza olimpijskiego Nino des Buissonnets - gene-
tyczny rarytas. Bardzo szybko Baloutaire PS zdobył 
uznanie w oczach hodowców, a to za sprawą nie tylko 
wyników sportowych, ale także bardzo obiecujących 
źrebiąt. Prezentując wyśmienite możliwości i tech-
nikę, z powodzeniem startuje na poziomie klasy S, 
zaliczając również bardzo udany start w Grand Prix w 
Kronenberg. W próbie dzielności ogierów w Adelhe-
idsdorf uzyskał  9,5 pkt za znakomitą chęć do skoków, 
8,25  za jezdność i 8,0 za galop.

Rodowód Baloutaire PS to kombinacja absolutnej 
elity najlepszych skokowych ogierów świata, poczy-
nając od jego ojca -  Balou du Rouet, który znajduje 
się w czołowej dziesiątce reproduktorów w rankingu  
WBFSH od 2014 roku i jest  synem ogiera Baloubet 
du Rouet  - mistrza olimpijskiego i trzykrotnego zwy-
cięzcy Pucharu Świata.
 Ojciec jego matki – ogier Chacco-Blue był trzeci w  
Grand Prix w Aachen, wygrał Grand Prix w Neumün-
ster i od 2017 roku prowadzi w rankingu  reprodukto-
rów WBFSH. Ośmioro z jego potomstwa  startowało 
w 2018 r. na Mistrzostwach Świata w Tryon. W 2017 
Chaqui Z zdobył w zespole złoty medal na Mistrzo-
stwach Europy w  Goeteborgu. Ponad 40 jego synów 
uzyskało licencje hodowlane. Druga matka Balouta-
ire PS -  Nema dała  Stakalite (po Stakkatol), który 
odnosi sukcesy na poziomie klasy S.
 Występujący w III pokoleniu Voltaire, odnosił między-
narodowe sukcesy pod Josem Lansinkiem. W 1989 
zakończył karierę skokową zwycięstwem w Grand 
Prix w Berlinie i drugim miejscem w Grand Prix w 
Leeuwarden. Dzięki sukcesom swego potomstwa, 
został uznany jako  „Chef de Race” w Holandii i zawsze 
plasował się w czołówce światowych ogierów. 

Pojawiający się w czwartym pokoleniu Quidam de 
Revel zdobył zespołowo brązowy medal na Igrzy-
skach Olimpijskich w Barcelonie w 1992, a w klasyfi-
kacji indywidualnej uplasował się na 4. miejscu. Żeń-
ska linia  ogiera Baloutaire PS wywodzi się z Francji. 
Zasłynęła takimi ogierami jak Belphegor IV, Fair Play 
III, Lyndon, Veneur du Prêlet, a najlepszym koniem 
skokowym z niej pochodzącym jest Nino des Buis-
sonnets, który wywalczył złoty medal na Olimpiadzie 
w Londynie w 2012 roku. 



Złotym medalem zdobytym indywidualnie na Olim-
piadzie w Rio de Janeiro Big Star i Brytyjczyk Nick 
Skelton ukoronowali swoją wyjątkową, międzyna-
rodową karierę sportową w skokach przez przeszko-
dy. Wcześniej para ta zwyciężyła zespołowo na IO w 
Londynie, wygrała Grand Prix w Aachen i Rzymie. Big 
Star zaliczył również 11 kolejnych czystych przejazdów 
w rundach Pucharów Narodów. Nick Skelton opisał 
tę wielką, końską gwiazdę, jako „najlepszego konia, 
na jakim kiedykolwiek jeździł”.
Pomimo tego, że do tej pory w hodowli został użyty 
bardzo oszczędnie, Big Star zaprezentowała się już 
jako ojciec czterech licencjonowanych ogierów – Big 
Star JR, E-Star, Jay Star, Jay Jay ES.
 Jego rodowód to prawdziwy majstersztyk świato-
wej myśli hodowlanej. Ojciec – Quick Star zasłynął w 
świecie z dynamicznych przejazdów pod  Meredith 
Michaels-Beerbaum, wprowadził tę zawodniczkę 
na poziom konkursów rangi Grand Prix. Znalazł się 
w elicie reproduktorów w rankingach WBFSH. Jest 
uznany w 20 księgach stadnych, a do jego najbardziej 
znanych potomków należą: właśnie Big Star, Orient 
Express, Quick Ardent, Quick Study, Star Power.
Jego ojciec – Galoubet Z  dosiadany  przez francuskie-
go jeźdźca Gillesa-Bertrana de Ballanda, wygrał 19 
międzynarodowych konkursów Grand Prix i w ekipie 
Francji wywalczył  złoty medal   na Mistrzostwach 
Świata w skokach w 1982 roku w Dublinie w Irlandii. 
Jego matka, Stella, córka angloarabskiego ogiera 
Nithard, wygrała 32 konkursy Grand Prix.
Matka ogiera Big Star - Jolanda odnosiła sukcesy w 
sporcie i dała z różnymi reproduktorami, dwanaście 
źrebiąt, które prawie bez wyjątku osiągnęły wyży-
ny sportowe.  Jest przyrodnią siostrą ogiera KWPN 
Matterhorn.  Jej ojcem jest  holenderski ogier Nim-
merdor, łączący  najlepsze geny hodowli holsztyń-
skiej i KWPN, osiągający sukcesy na światowych 
hipodromach. Przez wiele lat Nimmerdor należał 
do najbardziej poszukiwanych reproduktorów w 
hodowli skokowej.
Matka klaczy Jolanda to córka ogiera  Ramiro Z, po-
tomka polskiego angloarbskiego ogiera Ramzes,  
który odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej 
i dał nowy wymiar hodowli koni sportowych, będąc 
prawdopodobnie najbardziej wpływowym repro-
duktorem skokowym w historii.
Big Star jest reprezentantem holenderskiej rodziny nr 
169 (NL-merrielijn 169) o bogatych tradycjach, z której 

oprócz wielu cennych koni sportowych wywodzą się mię-
dzy innymi licencjonowane ogiery - Amethist, Luxano, Mat-
terhorn, Genesis i Nirvana van de  Zuuthoeve.



Caroly po zwycięstwie w Deister-Championat w Do-
broch zakwalifikował się do Bundeschampionatu i 
wygrał pod Bastianem Freese obie rundy kwalifika-
cyjne z wynikami 9,0 i 9,2 pkt zmierzając wprost do 
finału. W finale sędziowie ponownie  przyznali mu 
noty powyżej 9,0 pkt za jego wyróżniająca się regu-
larność, koncentrację i wspaniałą jezdność. Caroly 
zdobył tytuł Mistrza Niemiec w kategorii 5-letnich 
koni skokowych z oceną 18,8.
 Skokowe potomstwo ogiera Caroly jest wyrównane 
w typie i zaczyna swoje pierwsze starty w konkur-
sach dla młodych koni. W grupie tej znajdują się jego 
młodzi licencjonowani synowie: Caro Gold, Caribis S 
i Clemenz K, którzy techniką i możliwościami naśla-
dują swojego ojca.
Jego ojciec Calido I to syn słynnego ogiera Cantus, 
który jest jednym ze sztandarowych ogierów hodowli 
holsztyńskiej. Wśród jego potomstwa wyróżnia się 
ogier Coupe de Coeur, który zajął piąte miejsce w Mi-
strzostwach Europy i trzykrotnie zdobył tytuł Mistrza 
Niemiec, a także klacz Nobless M, która zdobyła brą-
zowy medal zespołowo na Igrzyskach Olimpijskich w 
Pekinie i Eurocommerce Acapulco, Wicemistrz Ho-
landii pod Gerco  Schröderem. Wygrane potomków 
odnotowane w samych Niemczech wynoszą 4,29 
miliona euro. Licencje hodowlane uzyskało ponad 
80 synów ogiera Calido I.
Matka ogiera Caroly, klacz Cora dała oprócz niego 
jeszcze jednego licencjonowanego ogiera - Corde 
Dacora (po Carrico), a także wał. Starfighter, który 
świetnie prezentuje swoje możliwości w konkursach 
160 cm, oraz jego siostrę klacz Springwonder, która 
zalicza bezbłędne parkury do 130 cm.
Podobnie jak Calido I, tak i ojciec matki – Conten-
dro I również zalicza się do grona ogierów, których 
potomstwo charakteryzuje wybitna skoczność i 
wszechstronność. Ten zwycięzca próby dzielności 
ogierów dał prawie 70 licencjonowanych synów. W 
roku 2013 został najmłodszym ogierem jaki znalazł się 
w dziesiątce najlepszych reproduktorów skokowych 
świata. W dalszych generacjach rodowodu ogiera 
Caroly pojawiają się takie znakomitości jak Peter Pan, 
Pik König, Graphit, Gotthard, Frustra II i Dominus. 
Caroly pochodzi z szeroko rozgałęzionej hanowerskiej 
rodziny klaczy Jasminblatt, która wydała licencjono-
wanego ogiera Action Blue i takie skoczki o między-

narodowej renomie jak Garlic startujący pod Wilhelmem 
Johannsmannem, Prestige, którego dosiadał Franke Slo-
othaak czy Stella Meredith Michaels Beerbaum.



Chacgrano był szczególnie predestynowany do ka-
riery na wysokim poziomie sportowym. Czołowe 
pozycje w konkursach Grand Prix i występy w kon-
kursach Pucharu Narodów pokazują jak waleczny 
jest to koń i jak zgraną parę tworzy ze swoim jeźdź-
cem, Patrickiem Stühlmeyerem. Po zwycięstwach 
w konkursach dla młodych koni rozpoczął w roku 
2014 w wieku 7 lat rywalizację w międzynarodowych 
Rundach Młodych Koni. Pierwsze sukcesy osiągnął 
pod Brazylijczykiem Eduardo Menezesem na are-
nach Global Champion Tour w Cannes, Szanghaju i 
Paryżu. Wysoko plasował się na zawodach w Calgary, 
Hickstead, Wiesbaden, Munich, Paderborn, Herning 
i Groß Viegeln.
Imponujące są także jego cechy, jako ojca. Źrebięta 
urodzone w 2019 roku zrobiły ogromne wrażenie pod 
względem swojego nowoczesnego typu.
Jego ojciec to elitarny ogier Chacco-Blue, który jest 
synem holsztyńskiego ogiera Chambertin z matki 
po Contender - Godavari xx i niesie w rodowodzie 
inbred na założyciela potężnej linii skokowej ogiera 
Cor de la Bryere. W 2015 sukcesy potomstwa Chac-
co-Blue po raz pierwszy umieściły go w czołówce 
10 najlepszych reproduktorów skokowych. Od 2017 
prowadzi w rankingu reproduktorów kierowanym 
przez WBFSH. Do jego najlepszego potomstwa za-
licza się Explosion W, który pod Benem Maherem 
wygrał Global Tour, Chaqui Z - drużynowego mistrza 
Europy i dosiadaną przez Enrique Gonzaleza klacz 
Chacna  zwyciężczynię konkursów Grand Prix. Ponad 
40 synów Chacco-Blue uzyskało licencje hodowlane.
Jego matka Gastona jest pełną siostrą wałacha 
Gaston M, który zdobył Mistrzostwo Niemiec w 
Mannheim w roku 1989. Dała wiele znakomitych 
koni sportowych klasy. Ojcem klaczy Gastona jest 
Grannus, który wygrywał konkursy klasy S i okazał się 
nadzwyczajnym reproduktorem w hodowli między-
narodowej, dając całą gamę wielkiej klasy skoczków i 
podobnie, jak w przypadku ogiera Chacgrano, często 
występuje po żeńskiej stronie ich rodowodów.
Rodzina ogiera Chacgrano wywodzi się od klaczy 
Igra xx, pochodzącej z hodowanej przez kilka poko-
leń w Rosji rodziny pełnej krwi nr 17, która dała także  
Da Felice - premiowanego ogiera podczas körungu 

Południowych Niemiec - czempiona  tej samej licencji - Sir 
Nyphenburg I i jego pełnego brata, również licencjonowa-
nego - Sir Nyphenburg II.



Casallco - wiceczempion uznawania ogierów w OS i 
zdobywca głównej premii Ib, potwierdził swoją klasę 
kwalifikując się do niemieckiego czempionatu. Do-
siadany przez Bastiana Freese wygrał serię zawodów 
pokazując swój talent i klasę. Podczas testu ogierów w 
2014 roku w Schlieckau kolejny raz potwierdził swoje 
możliwości, otrzymał bowiem trzy maksymalne oce-
ny (10,0) za skokowe możliwości.
To zupełnie jak potomkowie, którym przekazuje swo-
je niemal nieograniczone możliwości. Sześciu jego 
synów uzyskało licencję, w tym ogier Cavoiro-H – 
czempion körungu OS, czempion ogierów skokowych 
podczas HLP i wielokrotny zwycięzca serii zawodów 
dla młodych koni. Jego rodowód to cenna holsztyńska 
kombinacja krwi ogierów Casall, Contender, Cartha-
go i Calypso II. Dlatego też filarowy reproduktor Cor 
de la Bryere sf pojawia się w rodowodzie Casallco aż 
cztery razy.
Jego ojciec, wspaniały skoczek Casall, to jeden z 
grona rekordzistów pod względem wygranej sumy 
przez potomstwo - ponad 4,2 miliona euro. Jeżdżony 
przez Rolf-Göran Bengtssona og. Casall wygrał Glo-
bal Champions Tour, finał Pucharu Świata w Lipsku i 
zdobył zespołowo brązowy medal Mistrzostw Europy. 
Bardzo często konkurował na parkurach ze swoim 
potomstwem, dzięki któremu wspiął się na pierw-
sze miejsce  w 2015 r. po raz pierwszy w światowym 
rankingu reproduktorów WBFSH (obecnie na miej-
scu 3.) W licznym gronie licencjonowanych ponad 
80 synów  znajdują się dwa czempiony uznawania 
ogierów holsztyńskich – Cadilo i Casaltino, ale również 
wiceczempioni -  Catch It i Cascadello I, który potem 
został sprzedany za rekordową cenę aukcji 600 000 
euro. Matka ogiera Casallco, klacz Zelda IV jest pełną 
siostrą międzynarodowego skoczka Chocoprince i 
półsiostrą finalisty Mistrzostw Świata Młodych Koni w 
kategorii 5-latków, ogiera Chasseur Ask Z (po Casall). 
Ojcem klaczy Zelda IV jest Contender, ojciec niezliczo-
nej liczby skoczków międzynarodowej klasy. Tylko w 
samych Niemczech jego potomstwo wygrało prawie 
11 milionów euro. W rodowodzie klaczy Zelda IV wy-
stępuje dwukrotnie ogier Calypso II (3x4).
Babka og. Casallco, klacz Marli (po Carthago) to pełna 
siostra licencjonowanego ogiera Chippendale, któ-
ry z powodzeniem startował na poziomie klasy S w 
skokach. Wspaniały Carthago, który pojawia się w 
rodowodzie w trzecim pokoleniu, brał udział w Olim-
piadach w Atlancie i Sydney, gdzie dosiadał go Jos 
Lansink/BEL. Carthago uważany jest za reproduktora 
mającego największy wpływ na hodowlę spośród 
wszystkich synów ogiera Capitol I. Sześciokrotna  

obecność ogiera Ramzes AA  (6x5x6x7x7x8) w rodowodzie 
Casallco znacząco podnosi wartość genetyczną jego rodo-
wodu. Casallco representuje holsztyńską linię 8798, która 
ma w rzeczywistości hanowerskie korzenie i której godnymi 
reprezentantami są: licencjonowany ogier Hemmingway, Le 
Filou I i II oraz międzynarodowej klasy skoczkowie - Charly 
Brown i ogier Quenaro.



W wieku siedmiu lat gwiazda Stacji Shockemöhle – ogier 
Chacfly PS – zaliczył świetne wyniki na zawodach mię-
dzynarodowych w Lier i Kronenberg.  A przy tym wszyst-
kim wyróżnia go duża pewność siebie na parkurze i siła 
sprawiająca wrażenie, że jego możliwości są nieograni-
czone. Chacfly to absolutny rekordzista pod względem 
wysokich ocen jakie ogier może otrzymać podczas próby 
dzielności. W czasie testu w Adelheidsdorf w 2017 wzbu-
dził sensację otrzymując końcową notę bliską ideału, 
wyniosła bowiem ona 9,49. Maksymalne noty, po 10,0 
punktów przyznano mu aż za 6 elementów próby  (!) -  
temperament, charakter, chęć do pracy, możliwości, styl 
skoku i ogólne wrażenie, a 9,5 za jezdność. Ten atletyczny 
kasztan otrzymał w Verden prestiżową Nagrodę Stakka-
to przyznawaną przez Związek Hanowerski. W Vechcie 
ponadprzeciętna jakość jego pierwszego potomstwa 
została nagrodzona przyznaniem mu tytułu Wiceczem-
piona  głównej nagrody Związku Oldenburskiego.
W 2016 Chacfly PS rozpoczął swoją karierę sportową zdo-
bywając w wieku 4 lat brązowy medal na Czempionacie 
Hanowerskim w Verden. Dosiadany przez Patricka Stühl-
meyera wygrał sporą liczbę konkursów dla młodych koni, 
włącznie z dwunastoma zwycięstwami w 2018 roku. Wy-
grał również kwalifikacje do Niemieckiego Czempiona-
tu dla Młodych Koni w Klein Roscharden, gdzie uzyskał 
wysoką notę 8,8.
Niezwykłe możliwości Chacfly PS, jakie prezentu-
je na parkurach są zapisane w cennym rodowodzie. 
Jego ojciec Chacco-Blue od 2017 roku zajmuje czoło-
we miejsce w tymże rankingu. Ośmioro jego potom-
ków uczestniczyło w 2018 roku w Światowych Igrzy-
skach Jeździeckich w Tryon. Ponad 40 synów tego 
wspaniałego ogiera uzyskało licencje hodowlane. 
Matka ogiera Chacfly PS, klacz Shentara jest półsio-
strą m.in. licencjonowanego ogiera Quickcento (po 
Quicksilber), który odnosi sukcesy na międzynarodo-
wych parkurach, oraz klaczy Nintara (po Nintender), 
która zajmuje płatne miejsca w konkursach Grand 
Prix pod Jorge Canedo Vincent. Ojcem klaczy Shen-
tara, matki ogiera Chacfly PS, jest Sir Shutterfly, pełny 
brat multimilionera pod względem sumy wygranych 
w konkursach skokowych, wał. Shutterfly, który naj-
większe swe sukcesy zawdzięcza dosiadającej go Me-
redith Michaels-Beerbaum. Sir Shutterfly jest także 
półbratem skoczków międzynarodowej klasy:  Let’s 
Fly, ogiera Salut Bonheur, wał. Spilo D i wał. Remedi D. 
W trzecim pokoleniu pojawia się ceniony ogier Cento, 
złoty medalista zespołowo z Igrzysk Olimpijskich w Syd-

ney, brązowy medalista w zespole na Olimpiadzie w Atenach i 
złoty medalista zespołowo na Mistrzostwach Europy w Donau-
eschingen. Chacfly PS reprezentuje rodzinę 5819, pochodzą  z 
niej także ogiery: Casino, Charriol, Landioso, Le Coeur, Tiépolo i 
Zünftiger, jak również konie sportowe: Comme Ci Comme Ca, 
Gittina i Toi Toi Toi.





 Nieprzeciętny Charino PS otrzymując w ZT Adelheid-
sdorf najwyższą notę – 10,00 za możliwości skokowe,  
udowodnił, że jest koniem o potencjalnie bardzo wyso-
kich walorach sportowych.  Była to jedyna ocena mak-
symalna w całej próbie, a udział w niej wzięło 29 ogierów. 
Ogólne wrażenie i jezdność u Charino PS również oce-
niono bardzo wysoko – na 9,0 pkt. 

Jego ojciec, wspaniały Chacco-Blue, sam trzeci w Grand 
Prix Aachen, zwycięzca Grand Prix Neumünster, jest ab-
solutnym numerem jeden na liście rankingowej WBFSH 
od 2017 roku. Jego syn Explosion W zdobył srebrny me-
dal i brązowy zespołowo na Mistrzostwach Europy 2019 
w Rotterdamie. Ośmiu jego potomków startowało w 
Mistrzostwach Świata w skokach w 2018 roku w Tryon. 
W 2017 roku Chaqui Z  pod Shane Sweetnam zdobył 
złoto dla zespołu EM w Göteborgu. Ponad 40 jego synów 
uzyskało licencje. Matka og. Charino PS, klacz Pagarina to 
pełna siostra kilku znakomitych koni skokowych: Luigi, 
Landiamo 8 i Lanimo, natomiast jej półbrat Balguero (po 
Balou du Rouet) startuje z powodzeniem w konkursach 
160 cm. Ojciec matki, Larino (po Concorde) plasował się 
z miejscem w Grand Prix i Pucharze Narodów w Rotter-
damie, Hickstead i Bremie, a wygrał VHO Trophy w 2003 
roku. Druga matka ogiera Charino PS, klacz Paguera 
(nazwa sportowa Andiana G) startowała z powodzeniem 
w konkursach kl. 140 cm. Jest przyrodnią siostrą utalen-
towanej klaczy Qui Vie (skoki 150 cm).

W trzecim pokoleniu wstecznym ogiera Charino PS znaj-
dujemy og. Andiamo, syna konia klasy olimpijskiej - Ani-
mo (po Almé), który wywodzi sie wprost z angloarabskiej 
linii Garitchou-Nithard. Andiamo odniósł duży sukces nie 
tylko w sporcie, ale i hodowli, dając wiele czołowych koni, 
takich jak Pitareusa (5. zespołowo na WEG) i Picasso Z.





Tak widownia zareagowała na werdykt komisji w cza-
sie podczas oldenburskiego (OS) uznawania ogierów, 
którego  czempionem skokowym został prezentowany 
właśnie Conthalou.
„Ten młody ogier prezentuje bardzo ładny, nowoczesny 
typ. Zaimponował nam bardzo dokładnymi skokami, 
dużymi możliwościami, szybką reakcją z bardzo dobrą 
pracą przednich kończyn. Ten syn ogiera Conthargos jest 
dobrym przykładem konia wywodzącego się ze świet-
nej, pełnej odnoszących sukcesy koni, rodziny. Swymi 
zaletami przekonał, że jest godnym tytułu czempiona 
ogierów ”- zachwycił się w swoim komentarzu kierownik 
hodowlany związku oldenburskiego Dr Wolfgang Schul-
ze-Schleppinghoff. Ojciec og. Conthalou - Conthargos, 
również dostępny dla hodowców w stacji Paula Schoc-
kemöhle, dostarczył całą plejadę koni odnoszących 
sukcesy, poczynając od zwyciężczyni Pucharu Narodów 
klaczy Concona, poprzez zwycięzcę konkursu 155 cm 
na CSI Salzburga wałacha Conthinder (pod Andrzejem 
Opłatkiem), aż po ogiera Condarco  (1 m. w 160 cm CSIO5* 
FEI World Cup of Athens) czy klacze Conbelleza, Cosa 
Nosta (1 m. Grand PrixCSI2* Rockwood ON) i Pia Contra.
Obecność takich wspaniałości jak Balou du Rouet i Chac-
co-Blue w rodowodzie ogiera Conthalou, daje mocną 
gwarancję genetycznej siły przekazywania wielu sko-
kowych zalet.
Balou du Rouet, odnoszący sukcesy w zawodach naj-
wyższej rangi, dał m.in. brązową medalistkę  indywi-
dualną i drużynową Mistrzostw Europy, zwyciężczynię 
Rolex Grand Prix na CSI5* Windsor i pierwszej kwalifi-
kacji podczas WEG-S Tryon klacz Bianca oraz pierwszą 
w konkursie Pucharu Świata na CSIO3*-W Rabat klacz 
Saura de Fondcombe. Jest nie tylko zdecydowanie naj-
bardziej utytułowanym synem swojego słynnego ojca, 
złotego medalisty olimpijskiego i trzykrotnego zdobywcy 
Pucharu Świata - ogiera Baloubet du Rouet, ale także 
nieustannie jednym z 20 najlepszych na świecie repro-
duktorów koni skokowych i wkkw-istów wg rankingu 
WBFSH. Chacco-Blue, sam trzeci w Grand Prix Aachen, 
zwycięzca Grand Prix Neumünster, jest absolutnym 
numerem jeden na liście rankingowej WBFSH od 2017 
roku. Jego syn Explosion W zdobył srebrny medal in-
dywidualnie i brązowy zespołowo na Mistrzostwach 
Europy 2019 w Rotterdamie. Ośmiu potomków Chac-
co-Blue startowało na Jeździeckich Mistrzostwach 
Świata w 2018 roku w Tryon. W 2017 roku Chaqui Z    
zdobył złoto dla zespołu na Mistrzostwach Europy w 
Göteborgu. Ponad 40 jego synów uzyskało licencje. 
Druga matka ogiera Conthalou, klacz Chaccos-Lüd jest 
pełną siostrą dwóch premiowanych ogierów Chacco’s 
Son I i II (oba po Chacco-Blue). Chacco’s Son I dosiadany 

przez Maurice’a Tebbela wchodził w skład  zwycięskich  drużyn  
Niemiec  w Pucharze Narodów na CHIO w Aachen w 2018 i 2019 
roku. Natomiast Chacco’s Son II był zwycięzcą Oldenburskiego 
Körungu w 2015 roku i finalistą Bundeschampionatu w dwóch 
kolejnych latach.



Jest niepokonany. Jego potomstwo nieustanne do-
minuje na wszystkich zawodach: klacz Concona wy-
grała Nations’ Cup Dublin, Conthalou, znajdujący się 
również w naszej ofercie, został Czempionem Ogie-
rów podczas ostatniego Körungu Oldenburskiego, 
Comtess zdobył tytuł Oldenburskiego Wiceczempio-
na koni 5-letnich, a źrebak - ogierek po Conthargos, 
zdobył srebrny i brązowy medal podczas German 
Foal Championships.
W 2008 roku w wielu 4 lat Conthargos wygrał De-
ister- Championat w Dobrock otrzymując notę 9,5 i 
kwalifikując się do Czempionatu Niemiec. Niestety z 
powodu kontuzji nie mógł kontynuować kariery, ale 
za to jego potomstwo pokazuje jego bardzo dużą 
wartość jako reproduktora. Do tej pory Conthargos 
dał dziesięciu licencjonowanych synów, w tym Con-
thinder (Andrzej Opłatek/POL), który z sukcesami 
brał udział w zawodach dla młodych koni. Bardzo 
dobrymi wynikami na wysokim poziomie mogą po-
chwalić się Concona, Conbelleza, Conbalou, Conthac-
co, Conblue, Jolanda, Coraline, Tailormade Chloe Star 
PS, Call Me Diva – Czempionka Oldenburga, Gräfin 
Andorra OLD – brązowa medalistka regionu, Jado-
re Moi – dwukrotnie na wysokiej pozycji w Mistrzo-
stwach Świata Młodych Koni w WKKW.
Początek roku 2020 zapowiada się dla potomstwa 
ogiera Conthargos bardzo obiecująco. Już w samym 
tylko styczniu jego 7-letni syn – ogier Conthargos Son 
PS podczas CSIYH* wygrał konkurs 135 cm, Connec-
ticut 15 był trzeci w konkursie 150 cm na CSI3* w Mek-
syku, a ogiery Conchacco, Conchento PS i Concollon 
zajęły 1-2 miejsca w konkursach 135-145 cm.
Sukcesy te zaprowadziły ogiera Conthargos do eli-
tarnej grupy reproduktorów sklasyfikowanych w 
Światowym Rankingu WBFSH.
Conthargos przekazuje na potomstwo duże ramy i 
atletyczną budowę. Jego potomstwo dziedziczy po 
nim odwagę, ostrożność, potencjał skokowy, techni-
kę i ponadprzeciętną jezdność.
Pełna siostra ogiera Conthargos, klacz Afrika starto-
wała z sukcesami w konkursach 155 cm.
Ogier Converter, ojciec ogiera Conthargos na począt-
ku swojej kariery wygrał 22 konkursy na poziomie do 
klasy M włącznie, otrzymując wysokie oceny za styl 
do 9,0 pkt włącznie. W 2005 wygrał Czempionat Ol-
denburga, zajmował płatne miejsca na niemieckich 
czempionatach i był drugim najlepszym ogierem – 
skoczkiem podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni 
w Lanaken w Belgii. Aż 40 potomków og. Converter 

startuje z dużymi sukcesami na poziomie klasy S. Dosiadany 
przez samego Josa Lansinka, ojciec matki og. Conthargos, 
ogier Carthago należał do grona najlepszych ogierów skoko-
wych swoich czasów, brał udział w dwóch Olimpiadach – w 
Atlancie w 1996 roku i Sydney w 2000.



Już podczas licencji w Vechcie występ Darco’s Cor-
net zadziwił komisję oraz publiczność. Z niezwykłą 
starannością i refleksem pokonywał przeszkody na 
każdej wysokości.

 Jego ojciec, Cornet Obolensky, nie wymaga większej 
rekomendacji. To numer 5 w światowym rankingu 
najlepszych ojców koni skokowych WBFSH w 2019 
r. Na to wysokie miejsce wywindowało go utalen-
towane potomstwo, do którego zaliczyć należy: Mi-
strza Europy - ogiera Clooney, Wicemistrza Europy 
zespołowo ogiera Comme il Faut i zwycięzcę Finału 
Pucharu Narodów, konkursów Grand Prix na CSI Wel-
lington, Knokke i Chantilly ogiera Balou du Reventon. 

Ojciec matki, ceniony reproduktor, ogier Darco, brał 
udział w zawodach Grand Prix, Pucharu Narodów i 
Pucharu Świata pod Ludo Philippaertsem. Para ta 
zajęła siódme miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 
w Barcelonie. Dzięki swoim potomkom, takim jak 
Sapphire, Valentina van’t Heike, Winningmood  i Par-
co, przez lata ogier Darco prowadził w światowym 
rankingu WBFSH ogierów – ojców koni skaczących. 
Za swoje zasługi dla hodowli otrzymał od swojej ro-
dzimej księgi BWP zaszczytny tytuł „Ambasador”. 

W trzecim pokoleniu rodowodu ogiera Cornet’s Dar-
co znajdujemy ogiera Chin Chin, który w samym tyl-
ko 1988 roku wygrał pięć konkursów zaliczanych do 
Pucharu Świata i zajął szóste miejsce na Igrzyskach 
Olimpijskich w Seulu. 

Cornet’s Darco pochodzi z rodziny hanowerskiej kla-
czy Neapaza, która dostarczyła hodowli wiele licen-
cjonowanych ogierów, w tym Lacan, Sheraton, Chec-
kpoint Charly, Edward,  a także liczne konie sportowe. 
Należy również podkreślić, iż ogier choć opisany w 
księdze oldenburskiej, został wyhodowany w Polsce.



Znakomita technika, nastawienie, błyskawiczny re-
fleks i ponadprzeciętne możliwości zapewniły ogie-
rowi Diablue PS premię podczas licencjonowania 
ogierów w Redefin. Drzemie i dojrzewa w nim praw-
dziwy skoczek, z którym stacja Paula Schockemöhle 
wiąże duże nadzieje na przyszłość. 

Diablue PS jest pierwszym synem dwukrotnego 
Mistrza Niemiec Młodych Koni w skokach, ogiera 
Diaron, który ciągle jest aktywnym skoczkiem i 
osiąga bardzo dobre wyniki na zawodach w Verden, 
Neumünster, Zandhoven i Opglabbeek pod Patric-
kiem Stühlmeyerem, sztandarowym jeźdźcem stacji 
Schockemöhle. Matka ogiera Diablue PS, klacz Stak-
kariealla, w 2017 roku została sprzedana na Aukcji 
P.S.I. za 2,4 mln euro do USA. Ta bardzo obiecująca 
klacz, z powodzeniem pokonuje parkury w klasie do 
140 cm włącznie, w tym podczas Mistrzostw Świa-
ta w Skokach w Lanaken. Uczestniczyła również w 
Bundeschampionacie w Warendorfie w 2019 roku.
Jest pełną siostrą odnoszącego międzynarodowe 
sukcesy ogiera Stariallo Blue PS oraz finalisty Mi-
strzostw Świata w skokach przez przeszkody wał. 
Storiall Blue, który zajął ponadto pierwsze miejsce w 
międzynarodowych zawodach dla młodych koni w 
Bourg en Bresse (FRA).  Ojciec matki - ogier Stakkato 
wygrał w Bundeschampionacie w 1998 roku. Został 
Mistrzem Niemiec w 2003 r. w Gerze i w 2010 roku w 
Münster. Dominował w ocenie wartości hodowlanej 
Federacji Narodowej przez jedenaście lat (!). W 2007 
roku otrzymał tytuł Hanowerskiego Ogiera Roku. 
Ponad 70 jego synów zdobyło licencje hodowlane, a 
około 120 jego córek otrzymało premie państwowe. 
W trzecim pokoleniu możemy znaleźć lidera rankin-
gu WBFSH najlepszych ogierów na świecie ogiera 
Chacco-Blue. Diablue PS, podobnie jak licencjono-
wane ogiery - Almritter, Alphorn I i II, Asco, Firnhang, 
Freudentraum, Lützow, Pandero wywodzi się z west-
falskiej rodziny klaczy Herta von Nienberge.



Z całą pewnością jeden z najlepszych ogierów na 
świecie – potomstwo w każdym zakątku Ziemi. Dia-
rado obecnie znajduje sie w gronie 20 najlepszych 
reproduktorów skokowych Świata wg Rankingu 
WB-FSH. Już na początku swojej kariery hodowlanej 
dał się poznać jako tzw. „stempelhengst”.
Krew Diarado jest obecna niemal w każdej księdze 
stadnej rejestrującej konie skokowe. Już z pierwszego 
rocznika wiele koni zadziwiło swoją jakością. Należy 
do nich Don Diarado był członkiem brązowo-meda-
lowej ekipy niemieckiej na Światowych Igrzyskach 
Jeździeckich w Tryon, gdzie dosiadał go Maurice 
Tebbel.
Jesienią 2019 syn ogiera Don Diarado świetnie za-
prezentował swoje możliwości podczas Körungu 
Oldenburskiego i otrzymał licencję. Inny potomek 
Diarado, wał. Dicas, wygrał SAP Prize podczas CHIO 
Aachen. Diablo Z pod Leon Thijssen zwyciężył w 
Grand-Prix w Eindhoven, a Roelofsen Horse Truck 
Eldorado S zajął wysokie miejsce na Donaueschin-
gen Championships.

Sam Diarado, zwycięzca Holsztyńskiego Körungu i 
próby dzielności, na której otrzymał rekordowo wy-
sokie noty, zdobył brązowy medal na Czempiona-
cie Niemiec, uzyskując dwie imponujące noty 9,0. 
Następnie z dużym powodzeniem startował w serii 
zawodów na poziomie 3* i idąc w ślady swego ojca, 
legendarnego Diamant de Semilly, który wygrał dru-
żynowo złoty medal podczas Mistrzostw Świata w 
2002 roku i rok później srebrny zespołowo podczas 
Mistrzostw Europy oraz został, wg rankingu WBFSH, 
jednym z najlepszych koni skokowych na świecie.
Po stronie żeńskiej rodowodu Diarado możemy zna-
leźć tak wspaniałe holsztyńskie ogiery jak Corrado I, 
Contender, Lord i Ramiro.
Blisko 50 licencjonowanych synów Diarado zostało 
uznanych tylko w  samych związkach niemieckich. 
W gronie tym znajduje się również prezentowa-
ny w tym katalogu podwójny Czempion Niemiec 
ogier Diaron, czempion związku OS – De Quidam, 
zwycięzca próby dzielności – ogier Diacontinus, 
czempion regionu holsztyńskiego – ogier Dinken i 
zdobywca głównej premii hodowlanej – Diarado’s 
Boy, mający na koncie kolekcję flots zdobytych na 
wielu międzynarodowych zawodach. W grupie 
tej znajduje się także ostatni zwycięzca German 
Sport Horse – ogier Dialido. Do grona najlepszych 
córek Diarado zaliczyć należy Czempionkę OS  - 

klacz Jurwina, klacz Edwina, która dała Holsztyńskiego 
Czempiona Ogierów 2018 – og. Cadilo, jak również Wi-
ceczempionkę Związku Oldenburskiego – Dakkara PS.  
Z doskonałej holsztyńskiej rodziny żeńskiej numer 318D2, 
której przedstawicielem jest Diarado, pochodzą również 
ogiery Chello I, II i III, Castelan I i II, Coriano, Corofino I i II, 
Martell I – IV.



W ciągu 40-letniej historii niemieckiego czem-
pionatu dla młodych koni skokowych, Diaron jest 
drugim ogierem, który osiągnął doskonały wy-
nik zdobywając dwukrotnie złoty medal w latach 
2017-2018. Diaron udowodnił, że nie tylko potrafi  
skakać w nienagannym stylu, ale jest także bardzo 
szybki i zwinny. Po zdobyciu drugiego miejsca w 
2017, w 2018 wygrał Skokowy Czempionat Związ-
ku Oldenburskiego w Rastede, następnie został 
nazwany VTV Skokowym Ogierem Roku w czasie 
uznawania ogierów dla tegoż związku. Z racji tych 
sukcesów otrzymał przydomek „OLD”, który jest 
przyznawany przez Związek Oldenburski najlep-
szym koniom zarejestrowanym w tymże związku.  
Do niedawna najważniejsza dla  ogiera Diaron OLD 
była kariera sportowa. Mimo to już w pierwszym rocz-
niku urodził się Diablue PS, jego syn, który otrzymał 
premię i licencję Związku Oldenburskiego i dołączył 
do oferty Stacji Paula Schockemöhle. Diaron jest 
nadal czynny sportowo, zwycięża i zajmuje płatne 
miejsca pod Patrickiem Stühlmeyerem.

Ciekawe jest to, że w czterech pokoleniach w rodo-
wodzie ogiera Diaron występują wyśmienite ogie-
ry pochodzące ze stadniny Schockemöhle, a są to: 
Diarado, Come On, Aldatus  i Domino. Ojcem ogiera 
Diaron jest wybitny Diarado, również znajdujący się 
w naszej ofercie.

Matka ogiera Diaron, klacz Lenda-Cara dała również 
Campitello 2, który pod Alexandrą Hinz zajął trzecie 
miejsce w Grand-Prix we Frankfurcie, Verden, a także 
Stuttgart German Masters. Ojciec klaczy Lenda-Cara, 
ogier Come On odniósł wiele międzynarodowych 
sukcesów, jak choćby zwycięstwo w German Ma-
sters, zajął drugie miejsce w Grand Prix w  Göteborgu, 
trzecie w Derby Hickstead i czwarte w Hamburg Der-
by. Come On jest ojcem 8 licencjonowanych ogierów, 
w tym Clever Boy, Come Well, Checker, Cosmic FRH 
(Czempion Nuremberg Burg Cup).

Babka og. Diaron, to wspaniała klacz Lindauway, 
będąca matką 6 utalentowanych koni skokowych, 
w tym VDL Groep Miss Untouchable (po Chacco-
-Blue) dosiadanego przez Leopolda van Astena. 
Ogier Aldatus, występujący w 3 pokoleniu, to zdo-
bywca złotego medalu zespołowo i srebrnego indy-

widualnie na Mistrzostwach Europy w Millstreet i ponownie 
srebrnego na Mistrzostwach Niemiec w Soltau. Rodzina 
żeńska, którą reprezentuje Diaron sięga 1840r., znaczna 
liczba koni odnoszących sukcesy, a wywodzących się z tej 
właśnie rodziny pochodzi po ogierach należących do stacji 
Schockemöhle.



Kannatol zdobył licencję hodowlaną najpierw w 
Szwecji, gdzie zwracał uwagę typem budowy konia 
sportowego, prezentował spektakularne możliwości 
i ostrożność w skokach, wygrywając serię testów dla 
młodych ogierów. Próbę dzielności (HLP) zdawał w 
2016 i 2018 roku we Flyinge otrzymując imponujące 
oceny do 9,5 pkt włącznie. Przekonał do siebie, jako 
reproduktora, duże grono hodowców zostawiając 
w pierwszym roczniku wyjątkowo udane źrebięta.

Jego ojciec, urodzony w Holandii Kannan, łączy w 
sobie krew wysoko cenionych w hodowli holen-
derskiej ogierów: Voltaire, Nimmerdor i Le Mexico. 
Kannan, dosiadany przez Michela Hécarta, wchodził 
w skład francuskiej drużyny w 2003 i 2004 roku wy-
grywając Super League. W 2005 roku zdobył także 
złoto w walce o mistrzostwo Francji. Lista potomków 
Kannana zdaje się nie mieć końca, do najlepszych za-
liczyć należy mistrza olimpijskiego w Londynie i dwu-
krotnego zwycięzcę finału Pucharu Świata Nino des 
Buissonnets, trzecią zespołowo na Mistrzostwach 
Europy klacz Quorida de Treho oraz zwycięzcę Pu-
charu Świata - Albringen Paille. Dzięki tak spektaku-
larnym sukcesom potomstwa ogier Kannan przez 8 
lat (2010-2017) znajdował się w pierwszej dziesiątce w 
światowym rankingu WBFSH dla najlepszych ogie-
rów – ojców koni skokowych.  

Klacz Stalognia, matka ogiera Kannatol, startowa-
ła z powodzeniem w skokach do 145 cm i została 
sprzedana na Aukcji P.S.I za 1,7 miliona euro. Ojciec 
klaczy Stalognia, ogier Stakkatol, wygrał serię kon-
kursów pod Bastianem Freese w zawodach dla 
młodych jeźdźców. Do grona niezwykle utalento-
wanych jego potomków należy Stella (3. m w Grand 
Prix Dortmundu), Stalando / Krzysztof Ludwiczak 
/ POL ( udział w Światowych Igrzyskach Jeździec-
kich w Tryon) i  Stakkatan / Andrzej Opłatek / POL 
(uczestnik Mistrzostw Europy w Fontainebleau).  
W trzecim pokoleniu ogiera Kannatol znajdujemy 
doskonałego ogiera Chacco-Blue, który od 2015 
roku znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
reproduktorów na świecie, a od 2017 r. prowadzi w 
światowym rankingu WBFSH.



Ten młody, idealnie umięśniony młody ogier przyku-
wał uwagę podczas kwalifikacji w Vechcie, nie tylko 
wyglądem i skokami, ale doskonałą kombinacją prą-
dów krwi, jakie można znaleźć w jego rodowodzie. 
Zadowolony, pewnie pokonywał przeszkody, mając 
sytuację cały czas pod kontrolą. 

Jego ojciec Quickly de Kreisker sf, był jednym z naj-
bardziej utalentowanych ogierów skokowych na 
świecie startując pod Abdelkebirem Ouaddarem, 
zajmując 13. miejsce na Jeździeckich Mistrzostwach 
Świata w 2014 w Caen i 11. miejsce w finale Pucharu 
Świata’ 2014 w Lyonie, oraz uczestnicząc w Igrzyskach 
Olimpijskich 2016 w Rio i zwyciężając w Paryżu, Doha 
i Chantilly. Sam pochodzi bezpośrednio po cennym 
ogierze Diamant de Semilly, a ojcem jego matki był 
świetny Laudanum xx, niezwykle ceniony w hodowli 
francuskiej. Quickly de Kreisker jest ojcem m.in. licen-
cjonowanego, premiowanego ogiera Quickthago 
VDL. 

Matka St.Pr.St. Gitania V z powodzeniem startowa-
ła w konkursach 140 cm. Jest pełną siostrą skoczka 
międzynarodowej klasy – General Guschtl / Ange-
lique Rüsen i półsiostrą licencjonowanego ogiera 
Alposchino (po Argentinus) oraz skoczka Quidam’s 
Adel (po Quidam de Revel). 

Ojciec matki, ogier Grandeur, jest trzykrotnym zwy-
cięzcą Hamburg Derby, łącznie wygrał ponad 1,5 mi-
liona marek. Jest z pewnością jednym z najlepszych 
ogierów skokowych swoich czasów. Z rodziny hano-
werskiej klaczy Schwalbe II, oprócz ogiera Quickly, 
wywodzą się licencjonowane ogiery: Crazy True Color, 
Crazy Cocktail i Lavagon.



Bardzo utalentowany Stakkatol rozpoczynał karierę 
sukcesami w zawodach dla młodych koni skoko-
wych. Następnie zaczął wygrywać wiele konkur-
sów w międzynarodowych cyklach  startując pod 
Bastianem Freese.
Swój talent skokowy w niezwykle silny sposób prze-
kazuje na potomstwo. Do grona najlepszych jego 
potomków należą: klacz Stella, Stalando (najwyższa 
cena na aukcji w Ankum), który pod Krzysztofem 
Ludwiczakiem brał udział w Światowych Igrzyskach 
Jeździeckich w Tryon, oraz Stakkatan, który pod An-
drzejem Opłatkiem uczestniczył w Mistrzostwach 
Europy w Fontainebleau.
Córka ogiera Stakkatol, klacz Stalognia (matka po 
Chacco-Blue), która zajmowała płatne miejsca na 
międzynarodowych zawodach, jest matką licencjo-
nowanego ogiera Kannatol, który został sprzedany 
na elitarnej aukcji P.S.I. za rekordową cenę 1,7 miliona 
euro (!), a obecnie znajduje sie w ofercie naszej stacji. 
Ojciec ogiera Stakkatol, wspaniały Stakkato, zdobył 
tytuł czempiona w swoim związku, a w 2003 w Gerze 
został Mistrzem Niemiec. Sukces ten powtórzył w 
Münster w 2010 roku. Do listy jego sukcesów należy 
doliczyć drugie miejsce w Grand Prix w Nörten-Har-
denberg oraz pięciokrotny udział w konkursach Pu-
charu Narodów. Aż przez 11 lat Stakkato dominował 
na liście ogierów sklasyfikowanych pod względem 
indeksu hodowlanego sporządzonego przez Federa-
cję Narodową w Niemczech. W 2007 roku przyznano 
mu tytuł „Hanowerskiego Ogiera Roku”.  Ponad 70 
jego synów uzyskało licencje, a około 120 jego córek 
zdobyło Narodowe Premie Hodowlane. Ponad 200 
jego potomków odnosi sukcesy w konkursach na 
poziomie 130 i wyżej; konie te wygrały do tej pory 
ponad 3 miliony euro.
Matka ogiera Stakkatol, Caroll startowała z sukcesa-
mi w konkursach międzynarodowych na wysokości 
powyżej 130 cm.
W rodowodzie ogiera Stakkatol znajdujemy rów-
nież wspaniałego ogiera Capitol I, który stał się 
najbardziej reprezentatywnym synem filarowe-
go dla hodowli holsztyńskiej reproduktora peł-
nej krwi angielskiej Cottage Son xx. Capitol I jest 
ojcem tak znaczących koni jak drużynowy mistrz 
olimpijski Dobel’s Cento dosiadany przez Otto 

Beckera i drużynowa Mistrzyni Europy klacz Gitania. 
Druga matka ogiera Stakkatol, klacz Lolita odnosiła sukcesy 
w konkursach skokowych klasy S. W trzecim i czwartym 
pokoleniu w rodowodzie znajdujemy tak znane holsztyńskie 
ogiery jak Liguster i Faehnrich. Stakkatol wywodzi się z rodzi-
ny Okay xx (po Pik As) numer 13 A (Holsztyńska linia 8795).



Po zwycięstwie w próbie skokowej i zajęciu drugiego 
miejsca w klasyfikacji generalnej podczas 14-dniowe-
go testu w Schlieckau, Stakkato’s  Golden  był również 
nie do pobicia na teście ogierów w Adelheidsdorf.  Z 
wynikiem 9,33 pkt ta potężna i dynamicznie wscho-
dząca  gwiazda   wyraźnie zaćmiła  konkurentów. 
Sędziowie przyznali mu maksymalne oceny 10,0 
pkt. za chęć do pracy i ogólne wrażenie, a 9,5 za jego 
zachowanie i jezdność. Z imponującą oceną 9,2 wy-
grał Czempionat Oldenburski w Rastede, w Deister-
Championat w Dobrock wygrał, uzyskując ocenę 9,4. 
Pierwszy rocznik jego źrebiąt przekroczył wszelkie 
oczekiwania, Stakkato’s Golden przekazał im wspa-
niały typ, harmonię budowy i podniósł jakość ruchu.  

Jego ojciec - Stakkato Gold, odnoszący międzyna-
rodowe sukcesy w skokach przez przeszkody, dał 
wiele znakomitych koni. Przykładami są -  Sansibar, 
który pod Philippem  Weishauptem  zwyciężył  w 
Pucharze Narodów w Calgary, czy wysoko sklasy-
fikowany na Mistrzostwach Niemiec  ogier Solero. 
W 2015 roku Stakkato’s Golden uzyskał tytuł „Ha-
nowerskiego Ogiera Roku”. Prawie 30 jego synów 
otrzymało licencje.

Ojciec jego matki - Canturano I (startujący pod nazwą 
Eurocommerce Canturano), którego dosiadał  Wo-
utJan van der Schans  z powodzeniem rywalizował w 
zawodach międzynarodowych.  Do jego wybitnych 
potomków należy Daimler, który wywalczył  czwarte 
miejsce  zespołowo w 2018 na Mistrzostwach Świata 
w Tryon. 

Jego dziadek ze strony żeńskiej - VDL Indorado 
znalazł się w finale Mistrzostw Niemiec w 1996 r., a 
następnie z powodzeniem rywalizował na poziomie 
międzynarodowym. Do jego najlepszych potomków 
zalicza się klacz May (Eurocommerce Lanapoule), któ-
ra pod Gerco Schröderem wygrała  konkursy Grand 
Prix w Hamburgu i Hanowerze. Irlando, pełen brat 
klaczy  Janet – 3. matki Stakkato’s Golden, odnosił 
międzynarodowe sukcesy w ujeżdżeniu w konkur-
sach klasy Grand Prix. 

Stakkato’s Golden wywodzi się z holenderskiej rodziny nr 
454,  a jego rodowód  niesie w dalszych  pokoleniach krew 
tak znakomitych, elitarnych  reproduktorów jak Wolfgang, 
Ulft i Souvenir.



Talan, dosiadany przez  Księcia Faisal Al Shalan zdo-
był, srebrny medal zespołowo w 2014 roku na Asian 
Games i uczestniczył w Światowych Igrzyskach Jeź-
dzieckich w Caen. Poprzednio był członkiem zespołu 
brytyjskiego i dosiadany przez samego Roberta Smi-
tha brał udział w Światowych Igrzyskach Jeździec-
kich w Lexington. Wygrał Grand Prix w Ascona oraz 
konkurs 160 cm na CSIO5* King George V Gold Cup 
w Hickstead i na CSIO5*-NC w Calgary. Zajmował 
płatne miejsca  w licznych konkursach Grand Prix. 
Wielu z jego potomków zajmuje płatne miejsca na 
Mistrzostwach Świata Młodych Koni i zawodach mię-
dzynarodowych.
Jego ojciec, wspaniały Concorde odnosił liczne suk-
cesy pod Josem Lanskinkiem – w Nagrodzie NRW 
w Akwizgranie, także w Grand Prix w Amsterdamie, 
Helsinkach i Gothenburgu. Concorde ma wiele po-
tomstwa odnoszącego sukcesy, należy zaliczyć tu 
FAN Holland i potrójnego  zwycięzcę Derby Ham-
burg – Nacorde.
Matka ogiera Talan, klacz Nalinda to klacz bardzo 
zasłużona w hodowli. Otrzymała cztery znaczące 
tytuły hodowlane nadawane przez KWPN tylko 
najcenniejszym klaczom na podstawie wyników 
w wystawach, potomstwa w hodowli i sporcie. Do 
tego grona zaliczyć należy Veni Vidi Vici (po Ohorn) 
i Diego (po Vaillant), które odnosiły sukcesy na po-
ziomie CSI2*, a klacz Happy Linda (po Eldorado vd 
Zeshoek) brała udział w Mistrzostwach Świata Mło-
dych Koni.  Ojciem klaczy Nalinda, jest niezwykle za-
służony dla hodowli koni sportowych, szczególnie 
w Holandii, holsztyński ogier Burggraaf, odnoszący 
sukcesy międzynarodowe pod Roelofem Brilem. 
Do licznego, najlepszego potomstwa ogiera Burg-
graaf należy bez wątpienia ogier Peppermill, który 
zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy.  
Drugą matką ogiera Talan jest klacz Jalinda (po 
Dutchboy), której syn – wał. Witschge (po Ferro) 
odnosił sukcesy w konkursach Grand Prix w ujeż-
dżeniu. W trzecim i czwartym pokoleniu rodowodu 
ogiera Talan pojawia się ogier Dutchboy, ojciec m.in. 
wyśmienitej skokowo klaczy Ikonda, wał. Anthem i 
Vinney Boy. W rodowodzie ogiera Talan uwadze nie 
może umknąć syn wspaniałego ogiera  Nimmer-

dor - ogier Wisconsin. Talan jest przedstawicielem rodziny 
numer 1573 wywodzącej się od holenderskiej klaczy Eliada 
ur. w 1940 roku.



Varihoka du Temple, zanim otrzymał licencję hodow-
laną we Francji, startował w 2015 z dużymi sukcesami  
w szeregu międzynarodowych zawodów przezna-
czonych dla młodych koni, a cztery z nich wygrał. 
Dosiadany przez Patricka Stühlmeyera osiągnął wiele 
znaczących sukcesów w tym liczne płatne miejsca 
jak np. piąte na Mistrzostwach Monachium, trzecie na 
kwalifikacjach do Grand Prix Herning w Danii, szóste 
w finale Średniej Rundy w Münster i drugie w Verden.
Jego ojciec,  Luigi d’Amaury jest synem wyśmieni-
tego reproduktora, skoczka światowego formatu 
ogiera Quidam de Revel. Natomiast sam Luigi jest 
ojcem licencjonowanego Ultrachic du Temple, który 
odnosi sukcesy w skokach pod Adrienem Trouille-
rem. Inni znaczący potomkowie ogiera Luigi d’Amau-
ry to skoczne klacze – Violette Du Temple, Victoire 
Du Temple i dzielny wkkw-ista ogier Asland Du Roi. 
Matka ogiera Varihoka du Temple, klacz Narihoka 
d’Halong, dała również skokowe konie o międzyna-
rodowych osiągnięciach: Rikann Sauvage (po Lando), 
Toulon Sauvage (po Toulon) i Sucre Blue Sauvage 
(po Mr. Blue).
Ojciec tej klaczy, znany reproduktor ogier Kannan 
dał wiele znanych koni skokowych, w tym złotego 
medalistę z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro i 
podwójnego srebrnego medalistę Pucharu Świata  
Nino des Buissonnets dosiadanego przez Steve’a 
Guerdat (SUI). Od 2010 do 2017 roku zajmował miej-
sce w pierwszej dziesiątce, a w 2018 12-te w rankingu 
WBFSH dla najlepszych reproduktorów – ojców koni 
skokowych. Dosiadany przez Michel Hécart, Kannan 
był członkiem francuskiej ekipy, która wygrała Super 
Ligę Samsunga w 2003 i 2004 roku. Para ta zdobyła 
złoty medal na Mistrzostwach Francji w 2005 roku. 
W trzecim pokoleniu rodowodu opisywanego ogiera 
możemy znaleźć ogiera Laeken, ojca ogiera Cham-
pion Du Lys, który wraz Ludgerem Beerbaumem 
zdobył złoty medal zespołowo na Mistrzostwach 
Europy i tytuł Wiceczempiona na Mistrzostwach 
Niemiec, wygrał finał rankingu  Riders Tour i wygrał 
na zawodach łącznie ponad 1 milion euro.
Nie bez znaczenia dla dzielności ogiera Varihoka du 
Temple pozostaje obecność w jego rodowodzie w 
4. pokoleniu ogiera In Chala sf i trzykrotna  ogiera 
Furioso xx (5x5x5).
Ogiera Varihoka du Temple charakteryzuje dokład-
ność skoku i niezwykła siła  - tzw. „szybki grzbiet”, 
bardzo dobra współpraca z jeźdźcem i staranność.  
Startując w najwyższych konkursach od początku 

ubiegłego roku do chwili obecnej zaliczył aż 54 bezbłęd-
ne przejazdy. Godnym podkreślenia jest fakt, że Varihoka 
du Temple, mimo intensywnej kariery sportowej, jest stale 
dostępny dla hodowców.



Niniejsze warunki dotyczą Hodowców korzystający z ogierów stacjonu-
jących w posiadających certyfikację UE stacjach:  
Paul Schockemöhle (D-KBP-087-EWG),  
Sudenhof (D-KBP-188-EWG)  
Helgstrand Dressage (DK 01-EQU-SCC-0002).

1. Sezon stanówki rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r., a kończy 15 sierpnia 
2020 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Hodowcy, 
istnieje możliwość sprzedaży nasienia po zakończeniu sezonu hodowlanego. 
Jeśli planowany jest embriotransfer  nasienie będzie dostępne od 15 marca 
2020 r. do 15 sierpnia 2020 r.

ZAMAWIANIE NASIENIA

2. Zamówienia nasienia można dokonać najpóźniej do godziny 10.00
na dzień przed planowaną inseminacją:
- mailowo pod adresem: biuro@cichondressage.pl
- telefonicznie pod nr tel. 0048 515 606 189
- poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.cichonstal-
lions.pl
Celem dokonania zamówienia należy podać: imię i numer paszportu
klaczy, imiona jej rodziców, adres dostawy oraz dane do wystawienia
faktury VAT.

3. Jakiekolwiek opóźnienie może skutkować nie dosłaniem nasienia
na dzień następny.

DOSTĘPNOŚĆ

4. Nasienie jest pobierane i może być wysyłane każdego dnia tygodnia.
Jednakże dostawy w weekendy, poniedziałki i święta podlegają
ograniczeniom związanym z usługami spedytorów i dlatego są możliwe
tylko po wcześniejszym zamówieniu i indywidualnym ustaleniu sposobu
transportu nasienia.

5. Możliwy jest odbiór nasienia bezpośrednio w Mühlen lub Sudenhof
każdego dnia, nawet w niedzielę (dot. ogierów tam stacjonujących).

6. Koszty wysyłki nasienia ponosi właściciel klaczy.

7. W przypadku najpopularniejszych ogierów stacja ogierów zastrzega
sobie prawo do ograniczenia dostarczania nasienia do jednej porcji na jedną
ruję u klaczy, priorytetowo są traktowane klacze inseminowane w stadninie
w Mühlen.

8. Nasienie schłodzone wysyłane jest w pierwszej kolejności do hodow-
ców w Niemczech. Jeśli jednak ogier stanie się okresowo niedostępny w
czasie sezonu (zawody, choroba itp.), zaoferujemy, jeżeli to możliwe, nasienie
mrożone lub nasienie innego ogiera wybranego przez Hodowcę. W takim 
przypadku będzie on obciążony tylko kosztami za nasienie, bez kosztów 
wysyłki.



9. Po przekazaniu nasienia firmie spedycyjnej, stacja 
ogierów Cichoń Stallions prześle na adres mailowy Ho-
dowcy link pozwalający śledzić przesyłkę
(tracking number).

10. Stacje wysyłające nasienie nie ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenie nasienia w
transporcie, opóźnienia w dostawie względem
prognozowanego czasu doręczenia, zagubienie
przesyłki. Reklamacje należy składać jeszcze tego
samego dnia po otrzymaniu przesyłki.

OPŁATY

11. Stacja ogierów Cichoń Stallions kredytuje
zamówienia nasienia na czas trwania sezonu
hodowlanego i obciąży Hodowcę ceną nasienia,
kosztami wysyłki i świadectw weterynaryjnych po
zakończeniu sezonu.

12. Świadectwo krycia nie zostanie wydane ani
przekazane do odpowiedniego związku hodowców,
dopóki wysyłający nie otrzyma zapłaty za nasienie,
wysyłkę i wszelkie inne wymagane opłaty.

13. W przypadku bezskutecznej inseminacji
nasienie można zamawiać powtórnie do końca
sezonu hodowlanego, ponosząc tylko koszty
wysyłki i świadectwa weterynaryjnego. Jeśli klacz
nie zaźrebi się do końca sezonu hodowlanego lub
zresorbuje, za następny rok wystawimy właścicielowi
klaczy połowę opłaty za nasienie (z wyjątkiem
ogierów, których nasienie jest dostępne tylko w
formie mrożonej, takich jak Big Star, Kannan itp.).
W przypadku klaczy, których pierwsza inseminacja
nastąpi po 1 lipca 2020 r., w przypadku braku źrebności,
na kolejny sezon przechodzi całość opłaty za
nasienie.

14. Nieźrebność klaczy musi być potwierdzona
przez lekarza weterynarii do 1 grudnia tego samego
roku. Bez tego potwierdzenia właściciel utraci
prawo do zniżki w następnym roku.

15. Zniżki, o których mowa w pkt 13 dotyczą
danego Hodowcy i danego ogiera, po którym
klacz została nieźrebna. Zmiany są możliwe tylko
po uprzednim uzgodnieniu. Opłaty za nasienie nie
podlegają zwrotowi. Zniżki dotyczą kolejnych 4 lat.

16. Program zniżek na nasienie:
- 3-5 klaczy - 10%
- 6-10 klaczy – 15%
- 11-20 klaczy – 20%
- ponad 20 klaczy – 30%

17. Nasienie ogierów takich jak: All Star, Big Star,
Danciano, Foundation, Kannan, Totilas i Vivaldi nie
podlega tym rabatom.

18. Jeśli faktury nie zostaną zapłacone w terminie,
wszelkie uzgodnione rabaty wygasają. Opłaty
za transport i świadectwa weterynaryjne należy
opłacić w całości.

NASIENIE MROŻONE

19. Nasienie mrożone zostanie zafakturowane na daną 
klacz i będzie zawierać maksymalnie dwie dawki insemi-
nacyjne. Następnie należy zapłacić kolejną opłatę za ko-

lejne porcje, bez potrąceń lub zniżek z powodu 
braku źrebności. Zakup pojedynczych dawek 
nie jest możliwy. Jedna dawka inseminacyjna 
przypada na jedną ruję. Przed wysłaniem za-
mrożonego nasienia umowa użytkownika do-
tycząca zamrożonego nasienia podpisana przez 
właściciela klaczy musi zostać do nas przesłana 
faksem lub pocztą elektroniczną, w przeciw-
nym razie nasienie nie zostanie wysłane.

20. Nasienie mrożone pozostaje własnością 
stacji ogierów Paul Schockemöhle (Paul Schoc-
kemöhle Hengsthaltung GmbH). W przypadku 
niezużycia nasienia, należy je odesłać. Nasienia 
nie wolno przekazywać stronom trzecim ani 
wykorzystywać dla innych klaczy. W przypad-
ku nieuprawnionego użycia zamrożonego 
nasienia na właściciela klaczy zostanie nałożona 
grzywna w wysokości 2500,00€ bez wyjątku, 
obok wszystkich zaległych należności.

21. Dostarczone kontenery, które są wła-
snością stacji ogierów Paul Schockemöhle 
(Deckstation Paul Schockemöhle Hengsthaltu-
ng GmbH), należy odesłać z powrotem do stacji 
w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od ich 
otrzymania. W przeciwnym razie od ósmego 
dnia kalendarzowego zostanie zafakturowana 
opłata w wysokości 25,00€ za dzień.

22. W przypadku użycia prywatnego pojem-
nika hodowcy nie ponosimy żadnej odpowie-
dzialności za jego utratę lub uszkodzenie.

23. Dokumenty potwierdzające użycie 
nasienia dołączone do przesyłki, wypełnione i 
podpisane przez lekarza weterynarii / technika 
inseminacyjnego, a także puste słomki, muszą 
zostać natychmiast odesłane.

24. Nasienie mrożone można wykorzystać 
wyłącznie do tradycyjnej inseminacji lub do 
przeniesienia zarodka (embriotransferu). Wyko-
rzystanie nasienia do ICSI (The intracytoplasmic 
sperm injection) lub innych zaawansowanych 
technik hodowlanych jest dozwolone wyłącznie 
po uprzednim uzgodnieniu.

25. Hodowcy muszą powiadomić stację 
ogierów Cichoń Stallions o oczywistych wadach 
dostarczonego nasienia niezwłocznie po otrzy-
maniu towaru; w przeciwnym razie dochodze-
nie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone.

26. Stacja ogierów Cichoń Stallions ofe-
ruje możliwość pozostawienia klaczy celem 
inseminacji na miejscu (Radzionków, ul. Anieli 
Krzywoń 1). Cena boksu to 30 zł/doba, natomiast 
koszty opieki weterynaryjnej ustalane są indy-
widulanie z weterynarzem prowadzącym.

27. Hodowcy, którzy skorzystają z oferty Hel-
gstrand & Schockemӧhle, otrzymują możliwość
wystawienia potomstwa w Czempionacie 
i Aukcji Źrebiąt organizowanych przez Cichoń 
Stallions.





Położony na 6 ha obiekt wyposażony jest  
w nowoczesną infrastrukturę treningową (m.in. 2 
hale, karuzela, aqua-trainer, 3 place zewnętrzne) 
oraz zaplecze hotelowo-gastronomiczne  
– Restaurację Appassionata. Na terenie obiektu 
działa również Cichoń Dressage Academy oraz 
Klub Jeździecki LIDER – organizator Mistrzostw 
Polski i AMP w Jeździectwie.

Stacja ogierów (nr identyfikacyjny PL 24132101 ) 
spełnia najwyższe unijne standardy w zakresie 
dostępnej infrastruktury, wymogów higieny, 
stosowanych procedur, czy wyszkolenia persone-
lu. Posiada uprawnienia do dystrybucji nasienia 
ogierów na terenie całej UE. Podlega nadzoro-
wi PIW w Tarnowskich Górach, a działalność w 
zakresie pobierania, konfekcjonowania, prze-
chowywania i dystrybuowania nasienia ogierów 
prowadzi w oparciu o decyzję Ministra Rolnictwa 
nr 100/2019. Ponadto prowadzi bank nasienia 
mrożonego ogierów Helgstrand Dressage  
i Deckstation Schockemӧhle.

Oferujemy możliwość inseminacji klaczy nasie-
niem świeżym w naszej stacji!








