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Drodzy Hodowcy,

tu już czwarty sezon hodowlany, od rozpoczęcia działal-
ności stacji ogierów Cichoń Stallions, w który wkraczamy 
wspólnie, wprowadzając nową jakość w hodowli koni 
sportowych w Polsce.

Ubiegłe lata pokazały, że założenia i cele, jakie wytyczył 
pomysłodawca naszej stacji ogierów - Andreas Hel-
gstrand, były nad wszech miar słuszne. Użycie mło-
dych, wywodzących się z czołowych linii hodowlanych, 
świetnych jakościowo ogierów, pozwoliło współpracują-
cym z nami Hodowcom uzyskać klasowe potomstwo. 
Potomstwo, podobające się nie tylko sędziom, którzy 
plasowali źrebięta po naszych ogierach w czołówce 
klasyfikacji wszystkich ogólnopolskich czempionatów, 
ale także, a może przede wszystkim, zdobywającego 
uznanie potencjalnych nabywców, którzy podczas or-
ganizowanej przez nas Cichoń Foals Auction oferowali 
za źrebięta po naszych ogierach kwoty w pełni nawią-
zujące do zachodnich standardów.
W sezon 2020 wkraczamy z wyjątkową ofertą, która 
przekracza nasze najśmielsze oczekiwania! Stawkę 
ogierów ujeżdżeniowych otwiera bowiem reproduk-
tor ze ścisłej światowej czołówki - Czempion Oldenbur-
ga 2013 - wspaniały Don Deluxe. Zamyka ją natomiast, 
najmłodszy w naszej ofercie, Radius - jeden z pierw-
szych w Europie uznanych synów Mistrza Świata - og. 
Revolution, który zdominował Kwalifikacje do hodowli 
w Lesznie, a na dniach walczyć będzie o licencję DWB, 

podążając śladami najaktywniejszego w Polsce ogiera 
dresażowego - Heiline’s Zanzier, który z kolei do swojego 
sportowego rekordu dołączył w minionym sezonie drugi 
już tytuł Mistrza Polski. 
W rozpoczynającym się sezonie wchodzimy jeszcze głę-
biej w świat skoków przez przeszkody - dzięki udanej 
współpracy z Deckstation Schockemöhle udało nam się 
sprowadzić do Polski skokowego ogiera Casallcento PS, 
który zachwycił sędziów podczas uznawania AES, a jak 
liczymy, wkrótce zachwyci również polskich hodowców 
koni skokowych.

Bogatsi o doświadczenia lat ubiegłych, w roku 2020 
wprowadzamy jeszcze więcej udogodnień technicznych 
dla Hodowców, oferując m.in. całotygodniową wysyłkę 
nasienia oraz możliwość błyskawicznej dostawy przez 
naszego przedstawiciela.  Jednocześnie pozostajemy 
wierni naszym dotychczasowym deklaracjom, oferu-
jąc nie tylko dostęp do klasowych ogierów, ale również 
kompetentne doradztwo, oraz perspektywę sprzedaży 
potomstwa podczas organizowanej we wrześniu aukcji, 
która w tym roku obejmie po raz pierwszy nie tylko źre-
baki, ale też konie starsze. 

Życzymy sobie i Wam, aby sezon 2020 był kolejnym 
dobrym rokiem dla polskiej hodowli koni sportowych!

M. & M. Cichoń
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De Niro

Donnerhall
Donnerwetter

Ninette

Akzent II

Wiesenelfe

Rubinstein I

Elfenlicht

Feiner Stern

Egale III

Alicante

Rosario

Egoistin

Egoistin

„Nie wątpimy, że pobyt tego ogie-
ra w Polsce będzie wspaniałym 
wzbogaceniem oferty dla polskich 
hodowców, którzy uzyskają łatwy, 
codzienny dostęp do najwyższej 
klasy ogiera”

– Andreas Helgstrand.

DON DELUXE

D
O

N
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E
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Urodzony w 2011 roku ogier Don Deluxe jest 
synem legendarnego De Niro – reproduktora, 
który od lat znajduje się na czele rankingu WB-
FSH, w hodowli pozostawiając po sobie ponad 
70 uznanych ogierów, a w sporcie niezliczoną 
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 ho-
dowli koni ujeżdżeniowych. W dalszej części 
rodowodu pojawia się także premiowany ha-
nowerski 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 karie-
rę sportową pokrzyżowała poważna kontu-
zja, 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 imponowałł 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 dostęp-
ny 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.

oldenburski czempion
na polskiej ziemi

data urodzenia

2001 r.
maść

kasztanowata
wzrost

175 cm
LICENCJA: 
PZHK, OLD, HANN, DWB

Cena świeżego 
nasienia

500
+3500 1300P

ln

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

+ 8% VAT

Eu
r
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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 
Heiline’s Danciera to trzykrotna finalistka Mi-
strzostw Świata Młodych Koni, w tym zdobyw-
czyni 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 charak-
ter, co bezpośrednio przekłada się na jego dosko-
nałą użytkowość. Wszystkie te cechy sprawiają, 
iż Heiline’s Zanzier od najmłodszych lat osiąga 
sukcesy – już w wieku kilku miesięcy został uznany 
najlepszym ujeżdżeniowym źrebakiem duńskiej 
elitefoalauktion. W 2015 roku podczas körungu 
związku DWB został, jako premiowany ogier, do-
puszczony do hodowli. W sezonie 2017 ukończył 
na II miejscu test 35-dniowy, a w marcu 2018 r. 
z powodzeniem zakończył proces selekcji wystę-
pem w Herning, który dał mu dożywotnią możli-
wość 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 kategorii: 
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 od-
zwierciedlenie w zainteresowaniu potencjalnych 
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.

HEILINE’S ZANZIER

data urodzenia

2013 r.
maść

kasztanowata
wzrost

171 cm

LICENCJA: 
PZHK, DWB

Blue Hors Zack

Rousseau
Olympic Ferro

Zsuzsa

Jazz

Karona

Donnerhall

Alicante

Lancier

Espina

Orona

De Niro

Lacarna

Danceline TS

Cena świeżego 
nasienia

500
+2900P

ln

H
E

IL
IN

E
’S

 Z
A

N
ZI

E
R

imponujące wyniki 
sportowe, efektowne 
potomstwo

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

+ 8% VAT

810Eu
r

„Ojciec w Top 10 rankingu FEI koni 
klasy Grand Prix, dziadek w Top 
5 rankingu WBFSH najlepszych 
ogierów ujeżdżeniowych, siostra 
startująca w Grand Prix na ponad 
75% - ten ogier ma sukces wpisany 
w rodowód!”

– Mateusz Cichoń
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bezpośredni potomek 
legendarnego ogiera 
Jazz

data urodzenia

2011 r.
maść

kasztanowata
wzrost

175 cm

LICENCJA: 
PZHK, DWB

Jazz

Cocktail
Puriso

Ulissa

Ulster

Warmante

Ulft

Brenda

Calypso I

Optik

Charmante

Ferro

E-Delypsa

Velvet V.D.T.

Cena świeżego 
nasienia

500
+2700P

ln

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 
Olympijskich 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 naj-
droższego na aukcji kończącej licencjonowanie 
KWPN w roku 2020 ogiera Morricone V.D.T.)

Goldfinger V.D.T. pomimo stosunkowo młode-
go wieku, może poszczycić się świetną karierą 
sportowo – hodowlaną. W 2014 r. na II miejscu 
ukończył próbę użytkową w ramach duńskiego 
związku DWB, co pozwoliło mu na uzyskanie do-
żywotniej licencji hodowlanej w tej księdze. Rok 
później zajął fenomenalne III miejsce w Mistrzo-
stwach Danii Młodych Koni, gdzie w finale uzyskał 
noty m.in. 8,9 pkt za kłus i 9,5 pkt za galop! W kolej-
nych sezonach Goldfinger V.D.T. z powodzeniem 
startował w konkursach wyższych klas, na pozio-
mie 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 
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.

G
O

LD
FI

N
G

E
R

 V
.D

.T
.

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

GOLDFINGER V.D.T.

+ 8% VAT

760Eu
r

„Bezkompromisowy ogier o nie-
ograniczonej mocy i wyjątkowym 
charakterze - to właśnie Goldfin-
ger!”

– Mateusz Cichoń

8



data urodzenia

2017 r.
maść

skarogniada
wzrost

163 cm

LICENCJA: 
PZHK, DWB (W TRAKCIE UZYSKIWANIA)

Revolution

Rocky Lee
Rock Forever

Juicy

Rouletto

Wachau

Rubinstein

Gelbria

Gribaldi

Kymanthika M

Rochelle

OO Seven

Romanthika M

Womanthika M

Cena świeżego 
nasienia

500
+2000P

ln

R
A

D
IU

S

RADIUS

jeden z pierwszych 
w Europie uznanych 
potomków Mistrza 
Świata – Revolution

Urodzony w 2017 roku ogier Radius to syn fe-
nomenalnego og. Revolution – premiowanego 
ogiera Związku Hanowerskiego i DWB, zwycięzcy 
testu 35-dniowego w roku 2016 z notą 9,77, któ-
ry następnie sięgnął po Mistrzostwo Danii Koni 
4-Letnich w roku 2017, a rok później zdobył tytułu 
Mistrza Świata Młodych Koni 5-Letnich. W roku 
2019 Revolution zdobył srebrny medal Mistrzostw 
Świata Młodych Koni oraz został Mistrzem Danii 
Koni 6-letnich.
 
Pierwszy rocznik potomstwa og. Revolution za-
chwyciły hodowlany świat swoją nowoczesną 
budową i bardzo obszernymi chodami, a w roku 
2019 w okres selekcji ogierów wkroczyli jego sy-
nowie, spośród których Rockabye S został uznany 
w Związku Oldenburskim i znalazł się w ofercie 
Helgstrand & Schockemӧhle, a Radius wpierw 
bezkonkurencyjnie zwyciężył w Kwalifikacjach 
do hodowli w Lesznie, uzyskując 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 ogie-
ra 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 późniejszych startów za 
nowoczesną, lekką budowę i świetną równo-
wagę. Og. OO Seven jest synem legendarnego 
Rubinsteina, jednego z najważniejszych repro-
duktorów dla hodowli koni ujeżdżeniowych. Nie 
sposób pominąć również pojawiającego się w 3. 
pokoleniu og. Gribaldi, Trakeńskiego Ogiera Roku 
2008, uhonorowanego przez Księgę KWPN naj-
wyższym tytułem hodowlanym „Preferent”.

Radius, znajdując się u progu kariery hodowla-
nej, niesie ze sobą nie tylko świetne możliwości 
ruchowe i nieprzeciętny eksterier, ale również no-
woczesny i „świeży” rodowód, co bardzo cenne 
we współczesnej hodowli koni ujeżdżeniowych.

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

„Nieprzeciętna uroda w połączeniu 
ze świetnymi chodami i niewykłym 
temperamentem sprawiają, że Ra-
dius to ogier obok którego nie spo-
sób przejść obojętnie”

– Katarzyna Wiszowaty

+ 8% VAT

580Eu
r
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data urodzenia

2003 r.
maść

skarogniada
wzrost

169 cm

LICENCJA: 
PZHK, WESTF., OLD.

Fürst Heinrich

Florestan I
Fidelio

Raute

Donnerhall

Wibke

Luciano xx

Königstochter

Fürst Furioso

Marietta

Dawina

Königstraum xx

Furstin Maika

Maikiki

FÜ
R

ST
E

N
TR

A
U

M

FÜRSTENTRAUM

Fürstentraum to urodzony w 2003 r. bawarski 
ogier, który na przestrzeni lat swojej wysokiej 
klasy dowiódł zarówno w sporcie jak i w hodowli.

Jego ojciec – Fürst Heinrich, to jeden z najbardziej 
znanych reproduktorów ujeżdżeniowych, zdo-
bywca tytułu Mistrza Świata Młodych Koni pod 
Holgą Finkenem w 2003 r., ojciec 40 licencjono-
wanych ogierów.

Matka Fürstentrauma pochodzi od ogiera pełnej 
krwi Königstraum, którego potomstwo (w Niem-
czech 59 zarejestrowanych koni sportowych) 
z powodzeniem pokazuje się w konkursach ujeż-
dżenia, ale także skoków i WKKW. Fürstentraum 
podobnie jak jego ojciec przez lata był aktywnym 
reproduktorem w niemieckiej stacji ogierów 
Sprehe. Dotychczas doczekał się 32 potomków 
zarejestrowanych w Warendorfie, 10 klaczy ho-
dowlanych i jednego uznanego syna.

Najwybitniejsza córka Fürstentrauma – Well 
Done de la Roche wraz ze szwedzkim zawod-
nikiem Patrikiem Kittelem zajęła w 2018 roku V 
miejsce podczas Światowych Igrzysk Jeździec-
kich w Tryon, osiągając w programie GPS wynik 
79,7%!

Fürstentraum w trakcie swojej kariery hodowla-
nej pozostał aktywnym sportowcem, a obecnie 
swoim dużym doświadczeniem służy młodym 
zawodnikom, stawiającym pierwsze kroki na mię-
dzynarodowych czworobokach. Przed zakupie-
niem przez Cichoń Dressage ogier ten startował 
pod duńską zawodniczką Victorią Valentin, osią-
gając wyniki przekraczające 70%. Już w trakcie 
pierwszego sezonu startowego pod Michałem 
Cichoniem również zbliżył się do tego poziomu, 
zdobywając noty rzędu 68-69%.

W 2018 r. para ta zdobyła srebrny medal Halowe-
go Pucharu Polski, a następnie stanęła na naj-
wyższym stopniu podium konkursu Pucharu 
Narodów w węgierskim Mariakalnok. Wszystko 
to świadczy o wspaniałym charakterze Fürsten-
trauma, jego opanowaniu i doświadczeniu.

doświadczony sportowiec, 
klasowy reproduktor

Cena świeżego 
nasienia

500
+1500P

ln

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

+ 8% VAT

470Eu
r

„Furstentraum wprowadził nas 
w świat hodowlany, będąc pierw-
szym licencjonowanym ogierem w 
naszej stacji. Jednocześnie wspól-
nie podbijaliśmy polskie i euro-
pejskie czworoboki, ostatecznie 
sięgając po historyczne trofeum 
Pucharu Narodów. Takiego konia 
można tylko pozazdrościć”

– Michał Cichoń
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data urodzenia

2010 r.
maść

gniada
wzrost

171 cm

LICENCJA: 
PZHK

Cena nasienia
mrożonego / porcja

2000P
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LORD DJANGO

„Stallion of The Year 
2018” – światowej klasy 
sportowiec u progu 
kariery hodowlanej

Lord Django to urodzony w 2010 roku ogier rasy 
hanowerskiej, którego niezwykle interesujące 
pochodzenie stanowi potwierdzenie tego, iż do-
mieszka krwi ogierów skokowych do ujeżdże-
niowych  rodowodów niejednokrotnie przynosi 
fenomenalne efekty.
Ojciec – Stalypso, to wybitny skokowy reproduk-
tor, który w sporcie osiągnął poziom Grand Prix, 
a równolegle doczekał licznego potomstwa, w 
tym ponad 16 uznanych synów, przekazując nie 
tylko nieprzeciętne możliwości skokowe, ale także 
doskonałą budowę i dobrą motorykę ruchu, co 
zostało docenione w trakcie testu 35-dniowego, 
gdzie sprawdzany zarówno pod kątem skoków, 
jak u ujeżdżenia, Stalypso otrzymał łączną notę 
8,95 pkt.
Matka Lorda Django pochodzi od słynnego ujeż-
dżeniowego ogiera Londonderry, syna Hanower-
skiego Ogiera Roku 2006 – Lauries Crudadora 
xx, który może poszczycić się niebagatelnym 
wkładem w hodowlę współczesnych koni ujeż-
dżeniowych. Sam Londonderry został zwycięzcą 
kӧrungu hanowerskiego w Verden w roku 1997, 
a dwa lata później wygrał klasyfikację 4-latków 
podczas Mistrzostw Niemiec. Doczekał się licz-
nego występującego w sporcie potomstwa, w 
tym 34 uznanych synów, spośród których ogier 
Londontime został sprzedany 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.

„Koń wytrenowany w Polsce trafia 
do zawodnika z Top światowego 
rankingu! Nie było tego dawno!”

– Małgorzata Frysztak, dressage24

+ 8% VAT

470Eu
r

Stalypso

Stakkato
Spartan

Pia

Calypso II

Goldmaus

Lauries Crusador

Windsor Queen

Wanderkoenig

Diana

Caracalla II

Londonderry

Wanda

Lona
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data urodzenia

2013 r.
maść

skarogniada
wzrost

171 cm

LICENCJA: 
PZHK, DWB
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SIR EUROPE

ojciec najlepszych 
źrebiąt w Polsce

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

Ojciec Sir Europe – Sir Donnerhall I, to zwycięzca 
Bundeschampionatu i zdobywca 2. miejsca 
w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, a przede 
wszystkim ojciec wielu utalentowanych i odno-
szących sukcesy w sporcie koni, w tym ogiera 
Smirnoff, zdobywcy Mistrzostwa Niemiec 5 – lat-
ków w 2015 r., czy klaczy Special Diva OLD, która 
w 2014 r. sięgnęła po Mistrzostwo 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 holender-
ską 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 zasłu-
gi dla hodowli księga KWPN w 2007 r. przyznała 
ogierowi Welt Hit II prestiżowy tytuł Keur Stallion.
Sir Europe niewątpliwie łączy najlepsze cechy 
wszystkich swoich przodków. Ogier ten pomi-
mo młodego wieku spotkał się już z uznaniem 
ze strony zagranicznych specjalistów, zdobywając 
podczas Körungu Oldenburskiego w 2015 r. ty-
tuł 2. V-ce Czempiona, a następnie plasując się w 
czołówce stawki podczas testu 14-dniowego 
w niemieckim Schlieckau, otrzymując m.in. oce-
nę 8,75 pkt za współpracę z jeźdźcem!

Swą klasę Sir Europe potwierdził w sezonie 2017 
ustanawiając kolejne rekordy w konkursach dla 
młodych koni, a ostatecznie zdobywając 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 odnio-
sło pasmo sukcesów na krajowych wystawach 
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.

Sir Donnerhall I

Sandro Hit
Sandro Song

Loretta

Donnerhall

Contenance II

Wetlmeyer

Clieste

Grundstein

Karina

Contenance D

Welt Hit II

Granda

Genoveva

„Są takie konie, które zapamiętuje 
się na całe życie... oto jeden z nich”

– Mateusz Cichoń

Cena nasienia
mrożonego / porcja

2000P
ln

+ 8% VAT

470Eu
r
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data urodzenia

2013 r.
maść

skarogniada
wzrost

167 cm

LICENCJA: 
PZHK

Foundation

Fidertanz
Fidermark

Reine Freude

De Vito

Weniga

Florestan I

Dawina

Verdenas

Zuberhal

Donna Dorta

Fürst Heinrich

Verdena

Fürstin
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FÜRST SAV

galop na 9 punktów!

Fürst Sav to urodzony w 2013 r. hanowerski ogier, 
zindbredowany na legendarnym ujeżdżeniowym 
reproduktorze Florestan I – ojcu ponad 1000 zare-
jestrowanych klaczy hodowlanych i przeszło 80 
licencjonowanych ogierów.

Ojciec Fürst Sava – Foundation, jest aktywnym 
reproduktorem w stacji ogierów Paula Schoc-
kemöhle. Ukończył test 30-dniowy ze świetnymi 
notami przekraczającymi 9 pkt, a obecnie osiąga 
sukcesy na międzynarodowych czworobokach 
pod Matthiasem Alexandrem Rathem. Founda-
tion pochodzi od ogiera Fidertanz, Czempiona 
Korungu NRW w 2004 r.

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

Fürst Sav podobnie jak jego ojciec charakteryzuje 
się wyjątkową charyzmą i niesamowitą motory-
ką ruchu. Szczególnie cieszy bardzo dobra praca 
zadu i duża elastyczność chodów, spośród któ-
rych wyróżnia się ponadprzeciętny galop.

Ogier ten znalazł uznanie w oczach niemieckich 
specjalistów, którzy dopuścili go do hodowli 
podczas körungu westfalskiego w 2015 r. W roku 
2017 Fürst Sav potwierdził swą klasę zdobywając 
II miejsce w Mistrzostwach Polski 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 sprze-
dany w 2018 r. podczas pierwszej w Polsce aukcji 
źrebiąt ujeżdżeniowych Cichoń Foals Auction za 
kwotę 4500 euro! 

Cena nasienia
mrożonego / porcja

2000P
ln

+ 8% VAT

470Eu
r

„Ogier o wielkich możliwościach ru-
chowych i jeszcze większym sercu 
do pracy - nie tylko reproduktor, ale 
również fantastyczny sportowiec”

– Mateusz Cichoń
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data urodzenia

2016 r.
maść

gniada
wzrost

170 cm

LICENCJA: 
PZHK, AES,

Casallco

Casall
Caretino

Kira XVII

Contender

Marli

Capitol I

Viola XI

Drossan

Gerta

Zeida

Cento

Gertie

Gecenta
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CASALLCENTO PS

niemiecki potencjał 
wybrany dla polskich 
hodowców

Idąc naprzeciw potrzebom hodowców, w roku 2020 
po raz pierwszy postanowiliśmy pozyskać ogiera 
skokowego, który w trakcie sezonu stacjonować bę-
dzie w Polsce -  urodziwego, obdarzonego talentem 
skokowym, światowym rodowodem i odpowiednim 
temperamentem dla konia wyczynowego. Takim oka-
zał się Casallcento PS, który został wybrany spośród 
szerokiej stawki zaproponowanej przez należącą do 
Paula Schockemӧhle Stadninę  Lewitz.

Jego ojcem jest Casallco - Wiceczempion Körungu 
OS – zdobywca głównej premii, który potwierdził 
swoje możliwości podczas testu ogierów w 2014 roku 
w Schlieckau, otrzymując trzy maksymalne oceny 
(10,0 pkt) za możliwości skokowe. Już dziś można po-
wiedzieć, że jego potomkowie dziedziczą po nim ten 
talent. Siedmiu jego synów uzyskało licencje, w tym  
Cavoiro - H czempion körungu OS, czempion ogie-
rów skokowych podczas 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 milio-
ny euro. Wygrał Global Champions Tour ranking, finał 
Pucharu Świata w Lipsku i zdobył zespołowo brązowy 
medal Mistrzostw Europy.

Babka ogiera Casallcento PS, klacz Gertie to córka  ogie-
ra Drossan, ojca wielu utalentowanych koni skokowych 
startujących w konkursach 160 cm. Ponadto  Casallcen-
to PS posiada w rodowodzie solidną hanowerską pod-
stawę w postaci takich ogierów jak  Wendekreis, Ge-
pard (ojciec zasłużonego 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: Kenwood, 
Bagrand, Dynamite N, Fredy De Lux i Diarado’s Girl TV. 
Rosły, szlachetny i harmonijnie zbudowany Casallcento 
PS prezentuje bardzo dużą siłę odbicia, radość ze skaka-
nia oraz wzorową jezdność, na co zwrócili uwagę człon-
kowie międzynarodowej komisji oceniającej podczas 
licencjonowania AES, gdzie ogier ten pod Łukaszem 
Kozą, jako jedyny pokazywany pod siodłem 4-latek, 
uzyskał licencję hodowlaną. 

Liczymy, że jego dalsza kariera sportowa, oraz przyszłe 
potomstwo, dowiodą sukcesji najlepszych genów 
wyśmienitych przodków, a Casallcento PS będzie 
stanowić wartościową ofertę dla polskich hodowców 
koni skokowych, którzy uzyskają dostęp do klasowego 
reproduktora sygnowanego przez Deckstation Schoc-
kemӧhle, bez konieczności importowania nasienia 
z zagranicy.

Cena świeżego 
nasienia

500
+2000P

ln

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

+ 8% VAT

580Eu
r

„Podczas testów w Gestut Lewitz 
dosiadałem wielu świetnych koni, 
lecz gdy skończyła się próba Ca-
sallcento, wszyscy wiedzieliśmy 
już, że to właśnie ten!”

– Mateusz Cichoń
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CICHOŃ DRESSAGE 
ACADEMY

wzrost

147 cm

Cichoń Dressage Academy to profesjonalna aka-
demia jeździecka, dedykowana młodym adep-
tom ujeżdżenia, którzy mogą poznawać tajniki 
tej pięknej dyscypliny w bezpiecznych i komfor-
towych warunkach, dosiadając doświadczonych 
wierzchowców, w tym koni po karierze sportowej 
na poziomie Grand Prix.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną 
kadrę instruktorów, a nadzór merytoryczny nad 
rozwojem uczestników sprawują zawodnicy 
Cichoń Dressage – medaliści Mistrzostw Polski 
i członkowie Kadry Narodowej. 

Treningi jeździeckie uzupełniane są zajęciami 
ogólnorozwojowymi, które odbywają się na klu-
bowej siłowni i sali fitness. Ponadto uczestnicy Ci-
choń Dressage Academy biorą udział w zajęciach 
teoretycznych, podczas których analizują swoje 
treningowe przejazdy wraz z sędziami, poznają 
tajniki żywienia koni czy opieki weterynaryjnej. 
Rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych 
mogą w czasie treningów obserwować swoje 
pociechy z sąsiadującej z ośrodkiem Restauracji 
Appassionata.
Wszystko po to, aby kształcić i wychowywać 
przyszłe pokolenia zawodników ujeżdżenia, któ-
rzy dzięki solidnym podstawom będą w stanie 
rywalizować w sporcie na europejskim poziomie.

Cena świeżego 
nasienia

500
+700P

ln

PINK PIRATE

mały ogier o wielkim 
sercu i cudownym 
charakterze

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

Ogier ten jest potomkiem znanego reprodukto-
ra tinker SD Flash Harry, a zakupiony został z 
uznanej hodowli Jaskółka Stud. Obecnie znajduje 
się w treningu ujeżdżeniowym i pracuje z mło-
dymi adeptami ujeżdżenia w Cichoń Dressage 
Academy.

Wolny od PSSM

1 rata

płatne po 
potwierdzeniu 
źrebności

+ 8% VAT

300Eu
r

LICENCJA: 
PZHK, TINKER

22



najszersza w Polsce oferta ogierów: 25 skokowych i ponad 60 
ujeżdżeniowych, w tym 7 stacjonujących w Polsce

ścisła współpraca z największymi w Europie stacjami ogierów Helgstrand 
Stallions (Dania); Deckstation Schockemöhle (Niemcy)

fachowe doradztwo przy doborze reproduktorów dla konkretnych klaczy

korzystny system rozliczeń (m. in. brak konieczności dokonywania 
przedpłaty za zamówione nasienie) oraz system rabatowy

wszystkie formalności w języku polskim, a rozliczenia w PLN

legalna działalność w oparciu o decyzję Ministra Rolnictwa oraz 
zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii

własna sieć dystrybucji, gwarancja realizacji zamówienia do 12h dla 
ogierów stacjonujących w Polsce, dostawy 7 dni w tygodniu

pomoc w sprzedaży potomstwa m.in. poprzez organizację corocznej 
aukcji źrebiąt

Stacja ogierów
Cichoń Stallions
Zaprasza do współpracy
w sezonie hodowlanym 2020.

www.cichonstallions.pl
e-mail: biuro@cichondressage.pl 
tel. 515 606 189

SUKCESY POTOMSTWA OGIERÓW 
CICHOŃ STALLIONS W ROKU 2019:

DALIDA
Sir Europe x Ron William

ur. 2018, hod. Marek Twardak

V-ce Czempionka Koni Rocznych 
Czempionatu w Udorzu

BARBAROSSA
Sir Europe x Roland

ur. 2019, hod. Adam Zawiślok

Czempionka Klaczy Cichoń Foals 
Selection 2019

ZANZIBRIO MM
Heiline’s Zanzier x Don Olymbrio

ur. 2019, hod. MM Brothers

Sprzedany za 4600€ podczas 
Cichoń Foals Auction 2019

HERO
Heiline’s Zanzier x Nabucho du Serein

ur. 2019, hod. Zbigniew Kruk

V-ce Czempion Ogierków Czempio-
natu Źrebiąt w Jarużynie

HELIOS MT
Heiline’s Zanzier x Ron William

ur. 2019, hod. Marek Twardak 

Czempion Ogierków Cichoń Foals 
Selection 2019

JOSEPHINE G
Jovian x Bretton Woods

ur. 2019, hod. Paweł Gąsiński

Sprzedany za 25000€ podczas 
Cichoń Foals Auction 2019

DRIADA
Sir Europe x Rubin

ur. 2019, hod. Anna Tomaszewska

Czempionka Klaczy Czempionatu 
Źrebiąt w Jarużynie

CALVIN KLEIN
Heiline’s Zanzier x Corrado Son

ur. 2019, hod. Zbigniew Kruk

Sprzedany za 6750€ podczas Cichoń 
Foals Auction 2019
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WARUNKI
STANÓWKI
CICHOŃ STALLIONS

Warunki sprzedaży nasienia ogierów Cichoń Stallions:

    1. Przedstawione niżej warunki dotyczą zakupu świeżego nasienia sta-
cjonujących 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, prze-
chowywania 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 szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę Hodowcy, istnie-
je 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.cichon-
stallions.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 możliwym najszybszym i najdogodniejszym sposobie dostawy na-
sienia, a następnie 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 1,5zł/km
b) za pośrednictwem PKP – bezpłatnie 
c) za pośrednictwem firmy kurierskiej - płatne wg. stawek firmy kurier-
skiej 

    7. Nasienie wysyłane jest w formie schłodzonej, w specjalnie przysto-
sowanym 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 zamó-
wienia 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 
innego ogiera. 

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

    10.  Ewentualne zastrzeżenia co do jakości nasienia 
należy zgłaszać niezwłocznie po jego otrzymaniu. Sta-
cja ogierów nie odpowiada za uszkodzenie nasienia 
w transporcie, oraz opóźnienia wynikające z przyczyn 
lezących 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 konieczność dokonania po-
nownego 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 maksymal-
nie 2 powtórki w sezonie hodowlanym dla tej samej 
klaczy. Po ich wykorzystaniu należy indywidualnie 
omówić warunki dalszych zamówień ze stacją ogie-
rów. 

    13. Po upływie 2 miesięcy od ostatniej wysyłki nasie-
nia, stacja ogierów Cichoń Stallions wystawi Hodowcy 
fakturę VAT na II ratę ceny nasienia. W przypadku gdy-
by klacz nie była źrebna, Hodowca nie zostanie obcią-
żony II ratą. Brak źrebności hodowca ma obowiązek 
potwierdzić zaświadczeniem lekarza weterynarii. 

    14. Po uregulowaniu płatności na rzecz stacji ogie-
rów, 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 ja-
kiej księdze Hodowca będzie planować opis przyszłe-
go 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 hodowla-
nym, istnieje możliwość ustalenia indywidualnych 
warunków cenowych, terminów płatności i sposobu 
rozliczeń. 

    16. Stacja ogierów Cichoń Stallions oferuje możli-
wość darmowej inseminacji i pozostawienia klaczy 
w tym celu w siedzibie stacji (Radzionków, ul. Anieli 
Krzywoń 1). Cena boksu to 30 zł/doba, natomiast kosz-
ty opieki weterynaryjnej ustalane są indywidulanie 
z weterynarzem prowadzącym. 

    17. Hodowcy, którzy skorzystają z oferty stacji ogie-
rów Cichoń Stallions, otrzymują możliwość wysta-
wienia potomstwa w Czempionacie i Aukcji Żrebiąt 
organizowanych przez Cichoń Stallions.
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HELGSTRAND 
DRESSAGE 
& DECKSTATION 
SCHOCKEMӦHLE

Wśród tej licznej grupy postanowiliśmy wyróżnić najmłodsze ogiery, poja-
wiające się w ofercie po raz pierwszy, które zdążyły już zabłysnąć na świa-
towych arenach, plasując się na czołowych miejscach prób licencyjnych, 
jak chociażby So Perfect – V-ce Czempion Kӧrungu Oldenburskiego, czy 
Dynamic Dream – rekordzista aukcji i Czempion Kӧrungu Westfalskiego.

W sezonie 2020 po raz kolejny mamy zaszczyt pełnić rolę 
oficjalnego przedstawiciela duńskiej stacji ogierów Hel-
gstrand Dressage, która po fuzji z niemiecką Deckstation 
Schockemӧhle, po raz kolejny oferuje niewiarygodnie sze-
roką, bo liczącą aż 54 ogiery, gamę światowej klasy repro-
duktorów ujeżdżeniowych.

OFERTA OGIERÓW UJEŻDZENIOWYCH 

NOWE OGIERY
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data urodzenia

2016 r.
maść

skarogniada
wzrost

167cm

LICENCJA: 
HANN., OLD., MECKL., RHEIN.,
WESTF., ZW. PŁD NIEM.

(GLOCK’S DREAM BOY X SIR DONNERHALL I)

(DANTE WELTINO X SIR DONNERHALL I)

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
WESTF., ZW. PŁD NIEM.

800Eu
r

1300Eu
r

DON ROMANCE PS

DYNAMIC DREAM
data urodzenia

2017 r.
maść

skarogniada
wzrost

171cm

(FÜRSTENBALL X ZONIK)

(FÜRST JAZZ X SIR DONNERHALL I)

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
WESTF., ZW. PŁD NIEM.

800Eu
r

1000Eu
r

FOR DONNERHALL

FÜRST ZONIK PS

data urodzenia

2017 r.
maść

gniada
wzrost

170cm

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

data urodzenia

2017 r.
maść

skarogniada
wzrost

168cm

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT
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LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

(VIVALDI X D-DAY)

(FRANKLIN X SANDRO HIT)

800Eu
r

FRANKLIN’S LOVE PS

MY VITALITY
data urodzenia

2017 r.
maść

kasztanowata
wzrost

170cm

data urodzenia

2017 r.
maść

skarogniada
wzrost

168cm

1000Eu
r

LICENCJA: 
DWB.

(SIR HEINRICH X FLORESCO NRW)

(REVOLUTION X BELSTAFF)

1000Eu
r

ROCKABYE S

SIR FLORESCO

N
O

W
E

 O
G

IE
R

Y

data urodzenia

2017 r.
maść

kasztanowata
wzrost

171 cm

data urodzenia

2017 r.
maść

gniada
wzrost

170cm

1000Eu
r

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT
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(ZONIK X SIR DONNERHALL I)

(SEZUAN X SIR DONNERHALL I)

SO PERFECT

ZAUBERLEHRLING PS
data urodzenia

2017 r.
maść

gniada
wzrost

168 cm

data urodzenia

2017 r.
maść

kara
wzrost

172 cm

1300Eu
r

800Eu
r

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

LICENCJA: 
OLD., MECKL., RHEIN.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

Cena świeżego 
nasienia + 8% VAT

DYNAMIC
DREAM

34



LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

1600Eu
r

data urodzenia

2012 r.
maść

kasztanowata
wzrost

173 cm

Premiowany hanowerski ogier, zachwycający 
przede wszystkim wzorową, ramową budo-
wą oraz ponadprzeciętną jakością chodów, 
gdzie nadzwyczaj dynamiczna praca tylnych 
kończyn współgra z elastycznością całego 
ciała. D’Avie dwukrotnie, jako 6 i 7-latek, się-
gał po złoto Mistrzostw 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 karie-
ry 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 reprodukto-
rów, zwycięzcy Bundeschampionatu – ogiera 
Londonderry.

Sam D’Avie zachwyca nie tylko wspaniały-
mi możliwościami ruchowymi, ale również 
świetnym charakterem, cechującym się na-
turalną tendencją do współpracy z jeźdźcem. 
Wielokrotnie mieliśmy przyjemność podzi-
wiać tego ogiera podczas treningów pod 
Severo Jurado Lopezem, w czasie których 
sprawiał nie mniej imponujące wrażenie, 
aniżeli podczas światowych czempionatów.

D’AVIE

Don Juan De Hus

Jazz
Cocktail

Charmante

Krack C

Novorette

Lauries Crusador xx

Windsor Queen

Walt Disney I

Trinidad

Vodorette

Londonderry

Winja L H 

Linda
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Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

OFERTA OGIERÓW UJEŻDZENIOWYCH 

Kolejna grupa to ogiery, które rekomendujemy nie tylko z uwagi na ich po-
chodzenie, kariery sportowe czy wyniki potomstwa, ale przede wszystkim 
w oparciu o własne spostrzeżenia. Nie jesteśmy bowiem jedynie pośredni-
kiem w sprzedaży nasienia, ale aktywnym partnerem Helgstrand Dressage 
– kilkukrotnie w ciągu roku obserwujemy oferowane ogiery podczas trenin-
gów, pokazów czy zawodów 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.

NASZE
REKOMENDACJE

HELGSTRAND 
DRESSAGE 
& DECKSTATION 
SCHOCKEMӦHLE
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LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF, ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

data urodzenia

2016 r.
maść

kara
wzrost

168 cm

Zwycięzca Körungu Westfalskiego w roku 2018, 
gdzie serca komisji oraz publiczności zdobył pre-
zentując optymalne, naturalne chody – obszerny 
stęp, kłus z ponadprzeciętną swobodą łopatki 
oraz dynamiczny galop z tendencją „pod górę”. 
W roku 2019 zdobył premię duńskiego związku 
DWB, a następnie, pod koniec sezonu, zajął II 
miejsce w teście 35-dniowym DWB.

Jego ojciec – Dancier, to czempion Körungu 
Hanowerskiego w roku 2004, a następnie zwy-
cięzca próby dzielności w roku 2005 i  brązowy 
medalista Bundeschampionatu z roku 2006. 
Osiągał sukcesy w sporcie do poziomu klasy CC, 
a w hodowli pozostawił liczne, święcące w ostat-
nich latach triumfy potomstwo, które imponuje 
przede wszystkim wzorową jezdnością. Matka 
og. Danciero to premiowana klacz hanowerska, 
córka słynnego ogiera Floriscount, który odnosił 
sukcesy aż do poziomu Grand Prix.

Karierę ogiera Danciero z podziwem obserwuje-
my od chwili wygrania körungu pod koniec 2018 
r. – szczególnie cenimy w nim to, że podczas pra-
cy pod siodłem nie utracił swojego naturalnego, 
swobodnego ruchu, jak również jego wzorową 
jezdność – to właśnie te cechy czynią z niego 
konia z predyspozycjami do najwyższych osią-
gnięć sportowych, a mając na względzie również 
fenomenalnie skonstruowany rodowód, bardzo 
ciekawego reproduktora.

DANCIERO

Dancier

De Niro
Donnerhall

Alicante

Lancier

Espina

Florencio I

Arkona

Rascalino

Fee

Lacarna TS

Floriscount

Ranja

Floris

LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

data urodzenia

2010 r.
maść

skarogniada
wzrost

170 cm

FRANKLIN

Czempion ogierów KWPN w roku 2013, a następ-
nie zwycięzca holenderskiej próby dzielności. 
Cechuje się niezwykle ekspresyjnymi chodami 
i zniewalającym eksterierem. Jako 5-latek był 
finalistą Mistrzostw Świata Młodych Koni, do 
których zakwalifikował się również w kolejnym 
roku. Obecnie startujący  na poziomie małej run-
dy z wynikami przekraczającymi 70%.
Jego ojciec to słynny holenderski reproduktor 
Ampere, również mogący poszczycić się tytu-
łem Czempiona KWPN z roku 2004 oraz zwy-
cięstwem w próbie dzielności. Obecnie posiada 
ponad 60 uznanych synów, w tym m.in. ogiera 
First Ampere, brązowego medalistę Bunde-
schampionatu. Matka  og. Franklin jest córką 
prekursora najważniejszych holenderskich linii 
hodowlanych – ogiera Ferro, zdobywcy srebrnego 
medalu na Mistrzostwach Świata w 1998 r. oraz 
Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w roku 2000 
pod Coby van Ballen.
Imponujący rodowód og. Franklin, oparty na 
dwóch najważniejszych holenderskich liniach 
hodowlanych ogierów Ferro i Flemmingh, jest 
gwarantem dziedziczenia najlepszych cech, co 
potwierdziły pierwsze roczniki potomstwa tego 
reproduktora, które systematycznie dominują eu-
ropejskie czempionaty , wyróżniając się charyzmą, 
ekspresją i możliwościami ruchowymi.
Wydaje się, że najlepszą rekomendacją z naszej 
strony jest fakt, iż sami nabyliśmy na aukcji Nordic 
Sales International w Danii syna ogiera Franklin – 
ogierka Brix Falcon (o.m. Fürstenball). Mieliśmy 
również przyjemność dosiadać starszych rocz-
ników potomstwa po og. Franklin, które oprócz 
wymienionych wyżej zalet, charakteryzowało 
się wzorowym charakterem i pożądaną w pracy 
z końmi sportowymi aktywnością.
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16001300 Eu
r

Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT+ 8% VAT

Ampére

Rousseau
Ferro

Zsuzsa

Flemmingh

Farivola

Ulft

Brenda

Flemmingh

Irma Peternella

Larivola

Ferro

Sparkle M

Warkle M
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LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

data urodzenia

2011 r.
maść

kara
wzrost

172 cm

GRAND GALAXY WIN

Czempion ogierów DWB z roku 2014 oraz zdo-
bywca srebrnego medalu Mistrzostw Danii 
4-latków w sezonie 2015. W roku 2016 finalista 
Mistrzostw Świata Młodych Koni. Charyzma-
tyczny ogier w nowoczesnym typie, cechują-
cy się energicznymi chodami i przekonującą 
chęcią do współpracy z jeźdźcem.

Jego ojcem jest holenderski reproduktor i spor-
towiec klasy Grand Prix – Apache, uczestnik 
Światowych Igrzysk Jeździeckich w Tryon w roku 
2018, mianowany elitarnym tytułem „kuer” przez 
związek KWPN. Apache doczekał się już liczne-
go odnoszącego sukcesy w sporcie potomstwa, 
oraz blisko 20 uznanych przez czołowe związki 
hodowlane synów. Matką og. Gran Galaxy Win 
jest elitarna klacz Winner T, córka ogiera no 1. ran-
kingu WBFSH – Jazz.

Gran Galaxy Win już wśród pierwszego rocznika 
swojego potomstwa doczekał się 3 ogierów uzna-
nych przez związek DWB, natomiast w roku 2018 
jego syn – Global Player (o.m. Don Schufro) został 
Czempionem Körungu Oldenburskiego. 

Jest to koń obok którego nie sposób przejść obo-
jętnie – pełny gracji i lekkości ruch w połączeniu 
z imponującym eksterierem, a do tego klasowy 
rodowód i odnoszące sukcesy potomstwo spra-
wiają, że ogiera Gran Galaxy Win nie mogło za-
braknąć na liście naszych faworytów.

LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN, WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

data urodzenia

2014 r.
maść

skarogniada
wzrost

175 cm

JOVIAN

Zjawiskowy ogier KWPN, który mimo młodego 
wieku podbił już europejskie areny i serca ho-
dowców na całym świecie. Mistrz Holandii Koni 
3-letnich z roku 2017, premiowany ogier DWB 
w roku 2018, zwycięzca próby dzielności w Mün-
ster Handorf w roku 2019, podczas której otrzymał 
ocenę 10 pkt od jeźdźca testowego. Sezon 2019 
zakończył zdobyciem tytułu Mistrza Świata Mło-
dych Koni w Ermelo.

Syn ogiera Apache – V-ce Czempiona KWPN 
z s’Hertogenbosch, uczestnika Światowych 
Igrzysk Jeździeckich w Tryon w roku 2018, miano-
wanego elitarnym tytułem „kuer” przez związek 
KWPN za osiągniecia sportowe i zasługi dla ho-
dowli. Matka to elitarna klacz KWPN, córka ogiera 
Tango, na którym Hans-Peter Minderhoud odno-
sił sukcesy do poziomu Grand Prix.

Pierwszy rocznik potomstwa potwierdza sukce-
sję najlepszych genów og. Jovian – źrebięta ce-
chują się przede wszystkim świetną dynamiką 
i elastycznością ruchu. Podczas czempionatu 
źrebiąt Cichoń Foals Selection 2019 jego córki Jo-
sephine G (o.m. Bretton Woods) i Star MW (o.m. 
Sir Donnerhall) zajęły II i III miejsce pokazując uni-
wersalność tego reproduktora.

Jovian to ogier absolutnie genialny – eksterier, 
możliwości ruchowe i obustronne pochodzenie 
od reproduktorów klasy Grand Prix, które wyja-
śnia jego fenomenalną jezdność. Niekwestiono-
wany faworyt samego Andreasa Helgstranda, 
który od sezonu 2019 osobiście prezentuje jedną 
z najjaśniejszych gwiazd swojej kolekcji ogierów. 
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LICENCJA: 
DWB, OLD.

data urodzenia

2014 r.
maść

kara
wzrost

170 cm

JANEIRO PLATINUM

Charyzmatyczny ogier w bardzo nowoczesnym 
typie konia ujeżdżeniowego, zachwycający eks-
terierem i współpracą z jeźdźcem. Ukończył test 
35-dniowy DWB z wszystkimi notami powyżej 
8,0 pkt, a w roku 2019 sięgnął po brązowy medal 
Mistrzostw Danii, zdobywając m.in. 9,2 pkt za kłus 
i 9,5 pkt za jezdność.

Syn potrójnego Mistrza Świata Młodych Koni – 
ogiera Sezuan, uznawanego za jednego z naj-
lepszych ogierów na świecie, zarówno z uwagi 
na imponujące wyniki sportowe, ale również ze 
względu na jakość potomstwa, wśród którego 
można wyróżnić licencjonowanego So Unique 
– Mistrza Świata Koni 4-letnich oraz og. Secret – 
V-ce Mistrza Świata Koni 5-letnich i zdobywcę II 
miejsca w Bundeschampionacie. Matka to elitar-
na klacz KWPN, córka og. UB40, który jest ojcem 
m.in. słynnego reproduktora i sportowca klasy 
Grand Prix - Apache. W rodowodzie pojawia się 
również jeden z najważniejszych dla hodowli koni 
KWPN ogierów – Ferro.

Pierwszym rocznikom swojego potomstwa Ja-
neiro Platinum przekazał wzorowy typ, popraw-
ność budowy, oraz niekwestionowaną jakość we 
wszystkich 3 chodach. 

Jest to ogier niewątpliwie warty uwagi, stanowią-
cy doskonałe przedłużenie linii słynnego Sezuana 
i posiadający wszelkie predyspozycje aby, podob-
nie jak jego genialny ojciec, osiągnąć poziom 
klasy Grand Prix. Nasze uznanie zdobył przede 
wszystkim swoją jezdnością – systematycznie 
obserwujemy go podczas wydarzeń hodowla-
nych i sportowych, podczas których prezentuje 
nieustanny progres. LICENCJA: 

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

data urodzenia

2016 r.
maść

kara
wzrost

171 cm

LORD EUROPE

Premiowany ogier Związku Hanowerskiego 
w roku 2018 oraz duńskiego DWB w 2019 r. 
Przedstawiciel najlepszych europejskich linii 
hodowlanych, imponujący wspaniałymi cho-
dami oraz nieprzeciętną odpornością psy-
chiczną, co czyni z niego doskonały materiał 
nie tylko na reproduktora, ale także na świa-
towej klasy sportowca.

Jego ojciec – Lord Leatherdale odnosił sukcesy 
sportowe na poziomie małej rundy i pozostawił 
po sobie 15 licencjonowanych synów,  w tym 
Mistrza Świata Młodych Koni - og. Glamourda-
le. Ojciec matki ogiera Lord Europe – Boston, 
to znany ogier KWPN, który pomimo krótkiej 
kariery hodowlanej, pozostawił 6 uznanych sy-
nów, w tym zwycięzcę Körungu Westfalske-
igo w roku 2014 – og. Borsalion. Pojawiający 
się w trzecim pokoleniu Lancer II to zwycięzca 
Körungu Holsztyńskiego z roku 1988, jeden 
z najbardziej utytułowanych synów słynnego 
og. Landgraf I.

Karierę reproduktora Lord Europe obserwuje-
my od czasu jego zmagań podczas Körungu 
Hanowerskiego jesienią 2018 r., podczas które-
go przykuł naszą uwagę swoim eksterierem 
i jakością chodów. W trakcie pracy pod siodłem 
jeszcze bardziej rozwinął swoje możliwości, 
szczególnie zachwycając obszernym i wynio-
słym galopem co sprawia, iż w naszej ocenie 
jest dziś jednym z najciekawszych ogierów 
oferty Helgstrand & Schockemöhle.
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LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL.., RHEIN.

data urodzenia

2013 r.
maść

skarogniada
wzrost

176 cm

REVOLUTION

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 srebrny medalista 
Mistrzostw Świata Młodych Koni oraz Mistrz Danii 
Koni 6-letnich. Ramowy ogier obdarzony trzema 
fantastycznymi chodami i cudownym charakte-
rem, który stanowi połączenie potrzebnej w wyso-
kim sporcie wrażliwości oraz chęci do współpracy 
z jeźdźcem. 
Jego ojciec- Rocky Lee, po startującym na pozio-
mie Grand Prix og. Rock Forever I, to premiowa-
ny ogier Körungu NRW, mający na swoim koncie 
m.in. IV miejsce w Bundeschampionacie w roku 
2014. Ojciec matki – Rouletto wywodzi się ze słynnej 
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 epokowe-
go ogiera Rames AA.
Pierwsze roczniki potomstwa og. Revolution za-
chwyciły hodowlany świat swoją nowoczesną bu-
dową i bardzo obszernymi chodami, a w roku 2019 
wkraczając w okres selekcji ogierów Rockabye S 
(o.m. Belstaff) został uznany w Związku Oldenbur-
skim, a Radius (o.m. OO Seven) zwyciężył w Kwali-
fikacjach do hodowli w Lesznie i został zakwalifiko-
wany do głównego körungu DWB.
Podczas kilkumiesięcznego pobytu w Helgstrand 
Dressage pod koniec 2015 r. mieliśmy niezwykłą 
okazję obserwować początki kariery tego niesa-
mowitego ogiera, a później śledzić jego przygoto-
wania i zmagania w trakcie największych 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 unikatowego rodowodu, z dużym udziałem 
pełnej krwi, niewątpliwie rewolucjonizuje on współ-
czesną hodowlę koni ujeżdżeniowych.

LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

data urodzenia

2015 r.
maść

kasztanowata
wzrost

170 cm

SO UNIQUE

Zdobywca premii podczas Körungu Hanowerskie-
go w roku 2017, a następnie licencjonowania DWB 
w 2018 r., po którym zwyciężył w teście 35-dniowym, 
z łącznym wynikiem 8,72 pkt. W tym samym roku 
zwyciężył w Czempionacie Westfalii, by następnie 
zdobyć najwyższe trofeum podczas Bundescham-
pionatu w kategorii ogierów 3-letnich. W 2019 r. zde-
cydowanie zwyciężył w Mistrzostwach Świata Koni 
4-Letnich w Ermelo, zdobywając m.in. 10 pkt za stęp 
i 9,8 pkt za perspektywę.
Jego ojcem jest Sezuan - potrójny Mistrz Świata 
Młodych Koni, uznawany za jednego z najlepszych 
ogierów na świecie, zarówno z uwagi na imponu-
jące wyniki sportowe, ale również ze względu na 
jakość potomstwa, wśród którego można wyróżnić 
m.in. ogiera Secret – V-ce Mistrza Świata Koni 5-let-
nich i zdobywcę II miejsca w Bundeschampionacie 
czy klacz Queenparks Wendy na której Andreas 
Helgstrand sięgnął po brązowy medal MŚMK 2019.
Matka og. So Unique jest córką legendarnego 
Donnerhalla – dwukrotnego Mistrza Świata, ojca 
120 uznanych ogierów i ponad 130 klaczy z premią 
główną, którego potomstwo zdobyło łącznie ponad 
3 mln euro. Natomiast w 3. pokoleniu znajdujemy 
kolejnego epokowego ogiera, jakim jest Weltmey-
er – ojciec ponad 100 uznanych ogierów, Bunde-
schampion i zwycięzca licencjonowania oraz próby 
dzielności.
So Unique jest koniem w każdym aspekcie kom-
pletnym – nieograniczone możliwości ruchowe, 
wspaniała budowa i prezencja, a przede wszystkim 
kapitalna jezdność, którą mieliśmy okazję obserwo-
wać nie tylko podczas oficjalnych pokazów, ale rów-
nież w trakcie treningów pod Evą Möller, w trakcie 
których ogier ten budził nie mniejszy zachwyt, niż 
na arenie głównej w Ermelo.
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LICENCJA: 
DWB, OLD., HANN., WESTF., ZW. PŁD NIEM.,
MECKL., RHEIN.

data urodzenia

2014 r.
maść

gniada
wzrost

171 cm

VALVERDE

Czempion Körungu Westfalskiego z roku 2016, 
podczas którego zachwycił jury i publiczność 
trzema naturalnymi, świetnie zbalansowanymi 
chodami. W roku 2017 ukończył na III miejscu test 
35-dniowy DWB z imponującym łącznym wyni-
kiem 9,23 pkt. W sezonie 2018 sięgnął po srebrny 
medal Bundeschampionatu, a swój wynik po-
prawił w roku 2019, zdobywając złoto w kategorii 
5-latków z notą 9,3. Do swoich sukcesów dołączył 
też tytuł Czempiona Westfalii i IV miejsce na Mi-
strzostwach Świata Młodych Koni.
Valverde jest synem słynnego Vitalisa – V-ce 
Czempiona Körungu NRW w roku 2009, dwu-
krotnego uczestnika Mistrzostw Świata Młodych 
Koni w latach 2012-2013, a następnie zwycięzcy 
prestiżowych turniejów rozgrywanych na po-
ziomie małej rundy w roku 2016 – Nürnberger 
Burgpokal we Frankrurcie i „Stallion of The Year” 
w Ermelo. Vitalis jest ojcem m.in. klaczy Victoria’s 
Secret, Mistrzyni Świata Młodych Koni z roku 2016.
Matka og. Valverde to premiowana klacz, córka 
holenderskiego ogiera Ampere - Czempiona 
KWPN z roku 2004 oraz zwycięzcy testu 70-dnio-
wego w Ermelo, który obecnie posiada ponad 60 
uznanych synów, w tym m.in. ogiera First Ampe-
re, brązowego medalistę Bundeschampionatu. 
W trzecim pokoleniu ogiera Valverde odnajdu-
jemy natomiast reproduktora First Final – V-ce 
Czempiona Körungu Oldenburskiego w roku 
2005.
Valverde w trakcie pracy pod siodłem nie utracił 
swoich nieprzeciętnych atrybutów ruchowych, 
które mogą być w pełni wykorzystywane za 
sprawą genialnej jezdności charakteryzującej 
tego ogiera. Jak mawia światowej klasy trener 
Ulf Möller, który na co dzień pracuje z og. Valver-
de „Riding this horse is like Christmas!”, które to 
słowa idealnie odzwierciedlają odczucie jakie daje 
jeźdźcowi ten wierzchowiec, a które przekłada się 
na fantastyczne wyniki osiągane podczas świa-
towych czempionatów.
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FÜRSTENBALL

niezawodny ojciec 
najlepszych źrebiąt 
i zdobywców licencji 
hodowlanych 
 
I znowu Fürstenball OLD! W 2019 roku jego syn, 
ogier Fürst Zonik, wygrał körung w Redefin, a inny 
z jego potomków zdobył premię na Körungu Ha-
nowerskim. W ten sposób oba dołączyły do gro-
na aż 75 licencjonowanych synów ogiera Fürsten-
ball, który w hodowli jest czynny dopiero od 8 lat! 
Inni jego potomkowie podbijają międzynarodo-
we czworoboki, w tym premiowany w Zw. Hano-
werskim,  dwukrotny złoty medalista Mistrzostw 
Europy Młodych Jeźdźców ogier Four Seasons 
FRH, cz Fürst Sinclair, który zajął czwarte miej-
sce 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 Dan-
celine TS - matki ogiera Heiline’s Zanzier ze stacji 
Cichoń Stallions. W kolekcji potomstwa ogiera 
Fürstenball znalazły się również: zwycięzca Bun-
deschampionatu uczestnik finału Mistrzostw 
Świata ogier Fior, Bundeschampionka Festina 
PS, czempion uznawania, Bundeschampion 
i brązowy medalista Mistrzostw Świata Młodych 
Koni ogier Fürsten-Look, a także ogier Follow Me 
OLD, mistrz Oldenburga, i zwycięzca konkursów 
klasy S. 
Ogier Fürstenball może poszczycić się czynnymi 
w hodowli 120 klaczami z premiami państwowy-
mi, a także sporą grupą świetnie sprzedanych 
koni aukcyjnych, w tym wielu źrebiąt. 
 
Fürstenball był najdroższym źrebakiem, zaku-
pionym na aukcji w Vechcie w 2006 r. za cenę 
110 000 euro. Odwdzięczył się swoim właścicie-
lom dość szybko, zdobywając tytuł Czempiona 
Körungu  Oldenburskiego w 2008 roku, by rok 
później wygrać próbę dzielności z nieprawdo-
podobnie wysokim indeksem ujeżdżeniowym 
– 154, 98 ( 16 cech oceniono na 9,0 i więcej!) 
W 2011 r. zdobył tytuł Bundeschampiona z wy-
nikiem 9,4 i Czempiona Oldenburga w kategorii 
koni 5-letnich. W kolejnych latach plasował się 
na płatnych miejscach w Mistrzostwach Świata 
Młodych Koni, wygrywał konkursy do poziomu 
St.Georg włącznie. W 2015 Federacja Narodo-
wa oceniła jego wartość hodowlaną najwyżej 
w kraju. Otrzymał tytuł Ogiera Roku w Danii 
w 2018 r.  Fürstenball dzięki swoim niezliczo-

nym sukcesom sportowym otrzymał przydomek 
OLD, który związek nadaje koniom wybitnym, 
promującym go poprzez swoje wspaniałe wyniki. 
 
Ojciec ogiera Fürstenball,  Fürst Heinrich, to zwy-
cięzca Körungu Oldenburskiego, Mistrz Świata 
Młodych Koni 5-letnich, ojciec ponad 53 licencjo-
nowanych ogierów. Ponad 70 sztuk jego potom-
stwa odnosi sukcesy w klasie od S do Grand Prix. 
 
Rodowód og. Fürstenball, silnie zinbredowany 
na legendarnego bohatera ujeżdżenia - ogiera 
Donnerhall, daje dużą siłę genetyczną w przeka-
zywaniu najlepszych cech ujeżdżeniowych. W ro-
dowodzie tym znajdujemy również konie holsztyń-
skie i pełnej krwi angielskiej.się w finałach 
Pucharu Świata w Paryżu i Göteborgu, a wał. 
Selten HW będąc w składzie reprezentacji Danii 
brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku 
i Jeździeckich Mistrzostwach Świata  w 2018 roku. 
Sandro Hit dostarczył też rekordową liczbę, bo aż 11 
Bundeschampionów,  w 2016 r.  jego córka Sister’s 
Act OLD vom Rosencarree odniosła również sukce-
sy na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w Ujeż-
dżeniu. Obok niej  swoje miejsce na sportowej 
mapie potomstwa ogiera Sandro Hit zaznaczyły: 
Polka Hit Nexen (w 2008 srebro na MŚMK w gru-
pie koni 6-letnich), Soliere (w 2010 srebro – konie 
6-letnie) i St. Emilion (w 2011 brąz – konie 6-letnie).  
 
  Suma wygranych zarejestrowanego w samych 
tylko Niemczech potomstwa ogiera Sandro Hit 
(z którego 206 odnosi sukcesy w ujeżdżeniu do klasy 
Grand Prix) wynosi obecnie ponad 1,55 miliona euro. 
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Ostatnią grupę tworzą ogiery, które w naszej ocenie, już za życia, w trakcie 
czynnej kariery hodowlanej, stały się legendami światowej hodowli koni 
ujeżdżeniowych, z uwagi na osiągnięcia własne oraz swojego potomstwa.

Z uwagi na ramy niniejszego katalogu, nie zamieściliśmy w nim wszystkich 
54 oferowanych przez Helgstrand Dressage i Deckstation Schockemӧhle 
reproduktorów – z ich ofertą możecie się Państwo z łatwością zapoznać na 
naszej stronie internetowej www.cichonstallions.pl, a w przypadku jakich-
kolwiek pytań skontaktować z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą 
wszelkich potrzebnych informacji.

OFERTA OGIERÓW UJEŻDZENIOWYCH 

LEGENDY HODOWLI 
UJEŻDŻENIOWEJ

HELGSTRAND 
DRESSAGE 
& DECKSTATION 
SCHOCKEMӦHLE
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SANDRO HIT

wielokrotny 
rekordzista 
 
Gra we własnej lidze, od samego początku. 

Sandro Hit zdefiniował typ ultranowocze-
snego konia ujeżdżeniowego dzięki nie-
zwykle eleganckiemu, ekspresyjnemu 
i nowoczesnemu potomstwu. Jest jednym 
z dziesięciu najlepszych na świecie repro-
duktorów ujeżdżeniowych od 2012 roku. 
W 2017 i 2018 roku był drugi w rankingu 
WBFSH, obecnie zajmuje trzecie miejsce. 
 
Dziedzictwo tego karego ogiera, który sam 
sięgał po mistrzowskie tytuły, nie ma sobie 
równych. W samych Niemczech jest co naj-
mniej 190 jego licencjonowanych synów, 
znacznie więcej niż był w stanie wyproduko-
wać jakikolwiek inny ogier. Lista zdobywców 
licencji, premiowanych ogierów i liderów 
sprzedaży na aukcjach ogierów przekracza 
zwykłe statystyki. Wielu z nich zrobiło świet-
ną karierę w sporcie, jak choćby, będący 
również w naszej ofercie, Wicemistrz Świata 
Młodych Koni i Bundeschampion - ogier Sir 
Donnerhall I. Inni utalentowani potomko-
wie  Sandro Hit to Sancisco OLD - zwycięz-
ca Grand Prix,  San Francisco OLD - Bun-
deschampion, rekordzista cen aukcyjnych 
i zwycięzca konkursów Grand Prix czy ogier 
Sorento -  finalista Nürnberger Burgpokal.   
Miejsca płatne w konkursach Pucharu Świa-
ta zajmował Sir Donnerhall II i Sir Skyfall OLD. 
 
Niebywała liczba córek ogiera Sandro Hit, 
bo aż 293, otrzymała premię państwową, 
a do najcenniejszych należała bez wątpienia 
dwukrotna mistrzyni świata młodych koni -  
przepiękna Poetin, która została sprzedana 
za rekordową wówczas cenę 2,5 mln euro. 
Czempionka Oldenburga - klacz Silberaster 
OLD zdobyła podwójne złoto na Bunde-
schampionacie i brąz na Mistrzostwach Świa-
ta w Ujeżdżeniu. Ponadto inna córka Sandro 
Hit, klacz Weihevoll dała fenomenalną klacz 
Weihegold OLD / Isabell Werth – mistrzynię 
olimpijską, dwukrotną zdobywczynię Pucha-
ru Świata oraz trzykrotną mistrzynię Europy. 

Ojciec og. Sandro Hit –  Sandro Song został 
czempionem Körungu w 1990 r., a dwa lata 
później zdobył I premię za jakość potomstwa. 

Klacz  El. St. Loretta, matka ogiera Sandro Hit, 
dała jeszcze dwóch innych licencjonowanych 
synów: Grand Prix Diamond Hit i Royal Hit. 
 
Potomstwo Sandro Hit od dawna podbija are-
ny na całym świecie. Pięcioro z nich wystarto-
wało na Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio  de 
Janeiro. W gronie tych olimpijczyków byli: złoty 
medalista drużynowy wał. Showtime FRH oraz 
brązowy medalista drużynowy w WKKW - wał. 
Santano II . W 2018 roku ogier Salvino był człon-
kiem srebrno-medalowej ekipy USA w ujeżdżeniu 
na Jeździeckich Mistrzostwach Świata w Tryon. 
Ogier Sir Donnerhall II OLD znalazł się w finałach 
Pucharu Świata w Paryżu i Göteborgu, a wał. 
Selten HW będąc w składzie reprezentacji Danii 
brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w 2016 roku 
i Jeździeckich Mistrzostwach Świata  w 2018 roku. 
Sandro Hit dostarczył też rekordową liczbę, 
bo aż 11 Bundeschampionów,  w 2016 r.  jego 
córka Sister’s Act OLD vom Rosencarree od-
niosła również sukcesy na Mistrzostwach 
Świata Młodych Koni w Ujeżdżeniu. Obok niej  
swoje miejsce na sportowej mapie potom-
stwa ogiera Sandro Hit zaznaczyły: Polka Hit 
Nexen (w 2008 srebro na MŚMK w grupie koni 
6-letnich), Soliere (w 2010 srebro – konie 6-let-
nie) i St. Emilion (w 2011 brąz – konie 6-letnie).  
 
  
Suma wygranych zarejestrowanego 
w samych tylko Niemczech potomstwa 
ogiera Sandro Hit (z którego 206 odnosi 
sukcesy w ujeżdżeniu do klasy Grand Prix) 
wynosi obecnie ponad 1,55 miliona euro. 
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SIR DONNERHALL I 

klasą dorównał 
wspaniałemu ojcu – 
og. Sandro Hit! 
 

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. Jednym 
z nich była Candy OLD, która zdobyła również 
brązowy medal na Mistrzostwach Świata Mło-
dych Koni w Ujeżdżeniu w wieku 5 lat. Wa-
łach Sa Coeur został dwukrotnym Mistrzem 
Świata Młodych Koni ( 5- i 6-latków) w ujeż-
dżeniu i został najdroższym koniem aukcji 
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 Wiceczem-
pionem 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.
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TOTILAS

Mistrz Świata
i światowy rekordzi-
sta – żyjąca legenda 
 

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 fi-
nał 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 kate-
gorii 5- i  6-latków. Ogier Governor-Str zdobył 2 
srebrne medale na Mistrzostwach Świata Mło-
dych 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 licencjonowanych synów w tym 
Top Gear i Topas (czempion Badenii-Württem-
bergii). Klacz True Love OLD była II Wiceczem-
pionką Oldenburga i Wicemistrzynią Niemiec 
z Bundeschampionatu. Potomstwo ogiera 
Totilas cieszy się niesłabnącą popularnością 
na aukcjach. Wał. Total Recall pobił światowy 
rekord, jako źrebię został sprzedany na aukcji 

w Vechcie za 200 000 euro, natomiast ogier Total 
Ideal kosztował 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, 
które zdobyły licencje hodowlane w Niemczech.
Matka ogiera Totilas, klacz Lominka, zinbredo-
wana (3 x 4) na holsztyńskiego ogiera Farn dała 
również jego pełną siostrę – klacz Uusminka, która 
z powodzeniem startowała na poziomie klasy In-
ter I.. Wał. Talan i  ogier Uljanoff (oba po Gribaldi) 
osiągnęli 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.

VITALIS

wysokiej jakości 
reproduktor, czyli 
holenderska gwa-
rancja jakości. 
 

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. Jednym 
z nich była Candy OLD, która zdobyła również 
brązowy medal na Mistrzostwach Świata Mło-
dych Koni w Ujeżdżeniu w wieku 5 lat. Wa-
łach Sa Coeur został dwukrotnym Mistrzem 
Świata Młodych Koni ( 5- i 6-latków) w ujeż-
dżeniu i został najdroższym koniem aukcji 
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 zwycięskie 
ogiery Bonds, Feinrich i For Romance I OLD, 
premiowany For Romance II, westfalski czem-
pion 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 Wiceczem-
pionem 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.
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DECKSTATION 
SCHOCKEMӦHLE

Szanowni Hodowcy !

Z dużą przyjemności 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

OFERTA OGIERÓW SKOKOWYCH

BIG
STAR



CASALLCENTO PS

PIERWSZY OGIER
SKOKOWY STACJO-
NUJĄCY W POLSCE
W OFERCIE CICHOŃ 
STALLIONS
PATRZ STRONA 20-21

CASALLCO X CENTO



ACTION BLUE
jezdność i potencjał 
skokowy – przyszłość 
należy do niego

Action Blue to skokowy talent międzynarodowego 
kalibru. Swój ponadprzeciętny potencjał demon-
strował już od pierwszych, wielokrotnie zwycię-
skich startów. Uwagę na siebie zwrócił podczas 
próby dzielności - zadziwił widownię i komisję, która 
przyznała mu bardzo wysokie noty: za możliwości 
skokowe 9,0 i 9,5 pkt i 10,0 za jezdność. Uzyskują 
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 wspaniały 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 zajął 3 
miejsce w Grand Prix w Akwizgranie, wygrał Grand 
Prix w Neumuenster i zajmuje nieprzerwanie od 
2017 roku pierwsze miejsce 2017 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 Mistrzostwach Eu-
ropy 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 Göteborgu. 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. Aukcja.
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 Bundescham-
pionatu  - licencjonowany ogier Caroly , który także 
jest w naszej ofercie.

data urodzenia

2012 r.
maść

gniada
wzrost

172 cm

Action Breaker Argentinus
Heartbreaker Argentan I

Nimmerdor Absatz
Bacarole Worms
Lys de Darmen Duden II
Freja Winterrose
Chambertin Ibrahim
Contara Girondine
Landor S Ramiro Z
Grandy v. Grandeur Wencke

Jarme v.T.Steentje Dorle

Chacco-Blue Almé Z

La Granada Rinnetou Z

La Cucaracha April Love ZH

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

LICENCJA: 
HANN., HOLS., MECKL., OS., RHEIN., DWB, OLD., 
ZW. PŁD NIEM., WESTF.

ALL STAR
mistrz Europy z krwią 
światowych sław

Ogier o wspaniałym, rzadko już teraz spotykanym, 
a niezmiernie cennym rodowodzie – to genetyczna 
perełka, łącząca w sobie krew legendarnego ha-
nowerskiego ogiera Argentinus, a z żeńskiej strony 
ogierów Alme Z, Ramiro Z oraz Winnetou han. 
All Star brał udział w finałach 4 Pucharów Świa-
ta a debiutował podczas Światowych Igrzysk 
Jeździeckich w 2014 w Caen we Francji, gdzie 
wraz z ekipą zajął siódme miejsce, podobnie jak 
rok później w finale Mistrzostw Europy w Aachen. 
Mistrz Europy z Götheborga ’2017 w ekipie Irlandii, 
dziesiąty indywidualnie, zwycięzca finału Pucharu 
Świata z Goetheborga  i piąty w Pucharze Narodów 
w Barcelonie.
Jego ojciec, Argentinus należy do grona czołowych 
reproduktorów - ojców koni sportowych, czego do-
wodem 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 
cieszące się międzynarodową sławą licencjono-
wane - Chardonnay Z, Rival Z, Amaretti I-IV, Aco-
lito, Figaro de Calvarie, Magnus Orestes, Apricot 
D II, Dirty Sanchez, For Fairness, Lalique del Chi-
rone, 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.
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LICENCJA: 
UZNANY DLA WSZYSTKICH ZWIĄZKÓW
HODOWLANYCH!

BALOU DU ROUET
unikalne osiągnięcie – 
ogier z czołówki repro-
duktorów w hodowli koni 
skokowych i WKKW

Balou du Rouet jest bardzo ceniony nie tylko ze wzglę-
du swój rodowód, ale również wszechstronność jako 
reproduktor. Już od dłuższego czasu jest obecny w 
pierwszej dziesiątce dwóch rankingów WBFSH  - za-
równo najlepszych ogierów – ojców koni skokowych jak 
i wkkw-istów, co stanowi swego rodzaju ewenement. 
Do grona jego najlepszych potomków należy bez wąt-
pienia Bianka – Mistrzyni Świata i brązowa medalistka 
Mistrzostw Europy i dziewiąta w Pucharze Świata oraz 
wkkw-ista 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 Aachankwi-
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 premiowany 
na kӧrungu holsztyńskim ogier Baloubetto, sprzedany 
na aukcji za 90 000 euro. Wśród utytułowanych potom-
ków warto wymienić również wiceczempionkę 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, wygrał 
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 znaczących zwycięstw 
w konkursach skokowych w zawodach międzynaro-
dowych do kategorii 3* włącznie. 
Jego matka, Georgia dała również ogiera Cornet’s Ba-
lou (po Cornet Obolensky) - Czempiona Niemiec oraz 
Chatinue (po Chacco-Blue) startującego z sukcesami 
pod Patrickiem Doellerem w zawodach 3*. 
Babka opisywanego ogiera, klacz Georgette II dała 
licencjonowanego ogiera Sandrissimo ( po Sandro), 
który z powodzeniem startował w skokach na pozio-
mie klasy S. 
Ogiery Domino, Gepard i Granit, które pojawiają się w 
dalszych pokoleniach w jego rodowodzie miały prze-
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możny wpływ na budowanie bazy klaczy w stadzie 
hodowlanym stadniny Paula Schockemöhle.

LICENCJA: 
HANN., MECKL., OS., RHEIN., DWB, OLD.,
ZW. PŁD NIEM., WESTF., ZANGER.

BALOUTAIRE PS
mistrz Europy z krwią 
światowych sław

Ultra-nowoczesny syn Balou du Rouet z rodziny mistrza 
olimpijskiego Nino des Buissonnets - genetyczny rarytas
Bardzo szybko Baloutiare PS zdobył uznanie w oczach ho-
dowców, a to za sprawą nie tylko wyników sportowych, ale 
także bardzo obiecujących źrebiąt. Prezentując wyśmienite 
możliwości i technikę, z powodzeniem startuje na poziomie 
klasy S, zaliczając również bardzo udany start w Grand Prix 
w Kronenberg. W próbie dzielności ogierów w Adelheids-
dorf, 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 naj-
lepszych skokowych ogierów świata, poczynając od jego 
ojca -  Balou du Rouet, który znajduje się w czołowej dzie-
siątce reproduktorów w rankingu  WBFSH od 2014 roku i jest  
synem ogiera Baloubet du Rouet  - mistrza olimpijskiego 
i trzykrotnego zwycięzcy Pucharu Świata. 
Ojciec jego matki – ogier Chacco-Blue był trzeci w  Grand 
Prix w Aachen, wygrał Grand Prix w Neumünster i od 2017 
roku prowadzi w rankingu  reproduktorów WBFSH. Ośmioro 
z jego potomstwa  startowało w 2018 r. na Mistrzostwach 
Świata w Tryon. W 2017 Chaqui Z zdobył w zespole złoty 
medal na Mistrzostwach Europy w  Goeteborgu. Ponad 40 
jego synów uzyskało licencje hodowlane. Druga matka Ba-
loutaire PS -  Nema dała  Stakalite (po Stakkatol), który odnosi 
sukcesy na poziomie klasy S. 
Występujący w III pokoleniu Voltaire, odnosił międzynaro-
dowe sukcesy pod Josem Lansinkiem. W 1989 zakończył 
karierę skokową zwycięstwem w Grand Prix w Berli-
nie 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 świa-
towych ogierów. 

Pojawiający się w czwartym pokoleniu Quidam de Revel 
zdobył zespołowo brązowy medal na Igrzyskach Olimpij-
skich w Barcelonie w 1992, a w klasyfikacji indywidualnej 
uplasował się na 4. miejscu. Żeńska linia  ogiera Baloutaire 
PS wywodzi się z Francji. Zasłynęła takimi ogierami jak Bel-
phegor IV, Fair Play III, Lyndon, Veneur du Prêlet, a najlep-
szym koniem skokowym z niej pochodzącym jest Nino des 
Buissonnets, który wywalczył złoty medal na Olimpiadzie w 
Londynie w 2012 roku. 
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Balou du Rouet
Baloubet du Rouet

Galoubet A
Mesange du Rouet
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BIG STAR
dwukrotny mistrz 
olimpijski

Złotym medalem zdobytym indywidualnie na Olimpia-
dzie w Rio de Janeiro Big Star i Brytyjczyk Nick Skelton 
ukoronowali swoją wyjątkową, międzynarodową karie-
rę sportową w skokach przez przeszkody. Wcześniej 
para ta zwyciężyła zespołowo na IO w Londynie, wy-
grała Grand Prix w Aachen i Rzymie. Big Star zaliczył 
również 11 kolejnych czystych przejazdów w rundach 
Pucharów Narodów. Nick Skelton opisał tę wielka koń-
ską gwiazdę, jako „najlepszego konia, na jakim kiedy-
kolwiek jeździł”.
Pomimo tego, że do tej pory w hodowli został użyty 
bardzo oszczędnie, Big Star zaprezentowała się już 
jako ojciec trzech licencjonowanych ogierów – Big Star 
JR, E-Star, Jay Star, Jay Jay ES. 
Jego rodowód to prawdziwy majstersztyk światowej 
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 francu-
skiego jeźdźca Gillesa-Bertrana de Ballanda, wygrał 
19 międzynarodowych konkursów Grand Prix i w ekipie 
Francji wywalczył  złoty medal   na Mistrzostwach Świa-
ta 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 wyżyny 
sportowe.  Jest przyrodnią siostrą ogiera KWPN Mat-
terhorn.  Jej ojcem jest  holenderski ogier Nimmerdor, 
łączący  najlepsze geny hodowli holsztyńskiej i KWPN, 
osiągnął sukcesy na światowych hipodromach. Przez 
wiele lat Nimmerdor należał do najbardziej poszukiwa-
nych reproduktorów w hodowli skokowej.
Matka klaczy Jolanda to córka ogiera  Ramiro Z, po-
tomka polskiego angloarbskiego ogiera Ramzes,  któ-
ry odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej i dał 
nowy wymiar hodowli koni sportowych, będąc praw-
dopodobnie najbardziej wpływowym reproduktorem 
skokowym w historii.
Big Star jest reprezentantem holenderskiej rodziny nr 
169 (NL-merrielijn 169) o bogatych tradycjach, z której 
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oprócz wielu cennych koni sportowych wywodzą się 
między innymi licencjonowane ogiery - Amethist, Luxa-
no, Matterhorn, Genesis i Nirvana van de  Zuuthoeve.

LICENCJA: 
OS, HOL, HANN., MEKL., RHEIN, WESTF.,
ZW. PŁD NIEM., 

LICENCJA: 
OS, HANN., MEKL., RHEIN, WESTF., ZW. PŁD NIEM.

CAROLY
tak wygląda nowocze-
sny koń skokowy!

Caroly po zwycięstwie w Deister-Championat w Do-
broch, zakwalifikował się do Bundeschampionatu 
i wygrał pod Bastianem Freese obie rundy kwalifi-
kacyjne 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 na-
śladują swojego ojca
Jego ojciec Calido I to syn słynnego ogiera Cantus, 
który jest jednym ze sztandarowych ogierów hodowli 
holsztyńskiej. Wśród jego potomstwa wyróżnia się 
oger 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 
83 synów ogiera Calido I.
Matka ogiera Caroly , klacz Cora dała oprócz niego 
jeszcze jedno  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 – Contendro I 
również zalicza się do grona ogierów, których potom-
stwo charakteryzuje wybitna skoczność i wszech-
stronność. Ten zwycięzca próby dzielności ogierów 
dał prawie 70 licencjonowanych synów. W roku 2013 
został najmłodszym ogierem jaki znalazł się w dzie-
siątce 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 hanower-
skiej rodziny klaczy Jasminblatt, która wydała licen-
cjonowanego ogiera Action Blue i takie skoczki 
o międzynarodowej renomie jak Garlic startujący 
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pod Wilhelmem Johannsmannem, Prestige, które-
go dosiadał Franke Sloothaak czy Stella Meredith 
Michaels Beerbaum.  
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Quick Star Calido
Galoubet A Cantus

Almé Z Coletto I
Viti Monoline
Nithard x Coriander
Flora Kollet
Farn Contender
Ramonaa Bravo
Ramiro Z Peter Pan
Paerel Pikperle

Stella Baroness 

Nimmerdor Contendro I 

Elysette Pasadena 

Jolanda Cora
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CHACGRANO 
Chacgrano - godny na-
stępca swego znakomi-
tego ojca - Chacco-Blue

Chacgrano był szczególnie predestynowany do kariery 
na wysokim poziomie sportowym. Czołowe pozycje w 
konkursach Grand Prix i występy w konkursach Pucharu 
Narodów pokazują jak waleczny jest to koń i jak zgraną 
parę tworzy ze swoim jeźdźcem, Patrickiem Stühlmey-
erem. Po zwycięstwach w konkursach dla młodych koni 
rozpoczął w roku 2014 w wieku 7 lat rywalizację w między-
narodowych Rundach Młodych Koni. Pierwsze sukcesy 
osiągnął pod Brazylijczykiem Eduardo Menezesem na 
arenach 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 Chacco-Blue po 
raz pierwszy umieściły go w czołówce 10 najlepszych 
reproduktorów skokowych. Od 2017 prowadzi w ran-
kingu reproduktorów prowadzonym przez WBFSH. Do 
jego najlepszego potomstwa zalicza się Explosion W, 
który pod Benem Maherem wygrał Global Tour, Chaqui 
Z - drużynowego mistrza Europy i dosiadaną przez En-
rique Gonzaleza klacz Chacna - zwyciężczynię konkur-
sów Grand Prix. Ponad 40 synów Chacco-Blue uzyskalo 
licencje hodowlane.
Jego matka Gastona jest pełną siostrą wałach Gaston M, 
który zdobył Mistrzostwo Niemiec w Mannheim w roku 
1989. Dała wiele znakomitych koni sportowych klasy. 
Ojcem klaczy Gastona jest Grannus, który wygrywał kon-
kursy klasy S i okazał się nadzwyczajnym reproduktorem 
w hodowli międzynarodowej, 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 pokoleń w 
Rosji rodziny pełnej krwi nr 17, która dała także  Da Felice 
- premiowanego ogiera podczas körungu Południowych 
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LICENCJA: 
OS, HANN., WESTF., MEKL., RHEIN., ZW. PŁD NIEM.

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

LICENCJA: 
OS, HANN., MEKL., RHEIN, WESTF., ZW. PŁD NIEM.,

CASALLCO
międzynarodowa, 
nadchodząca gwiazda

Casallco - wiceczempion uznawania ogierów w OS i zdo-
bywca głównej premii Ib, potwierdził swoją klasę kwa-
lifikując się do niemieckiego czempionatu. Dosiadany 
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 oceny (10,0) za sko-
kowe możliwości. 
To zupełnie jak potomkowie, którym przekazuje swoje 
niemal nieograniczone możliwości. Sześciu jego synów 
uzyskało licencję, w tym ogier Cavoiro – H - czempion 
körungu OS, czempion ogierów skokowych podczas HLP 
i wielokrotne zwycięzca serii zawodów dla młodych koni.
Jego rodowód to cenna holsztyńska kombinacja krwi 
ogierów Casall, Contender, Carthago 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 potom-
stwo - ponad 4,2 miliony euro. Jeżdżony przez Rolf-Göran 
Bengtssona og. Casall wygrał Global Champions Tour, fi-
nał Pucharu Świata w Lipsku i zdobył zespołowo brązowy 
medal Mistrzostw Europy. Bardzo często konkurował na 
parkurach ze swoim potomstwem, dzięki któremu wspiął 
się na pierwsze miejsce  w 2015 r. po raz pierwszy) 
w światowym rankingu reproduktorów WBFSH (obecnie 
na miejscu 3.) W licznym gronie licencjonowanych po-
nad 80 synów  znajdują się dwa czempiony uznawania 
ogierów holsztyńskich – Cadilo i Casaltino, ale również 
wiceczempioni -  Catch it i Cascadello I, który potem zo-
stał 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-lat-
ków, ogiera Chasseur Ask Z (po Casall). Ojcem klaczy 
Zelda IV jest Contender, ojciec niezliczonej liczby skocz-
ków międzynarodowej klasy. Tylko w samych Niemczech 
jego potomstwo wygrało prawie 11 milionów euro. W ro-
dowodzie klaczy Zelda IV występuje dwukrotnie ogier 
Calypso II (3x4).
Babka og. Casallco, klacz Marli (po Carthago) to pełna 
siostra licencjonowanego ogiera Chippendale, który 
z powodzeniem startował na poziomie klasy S w skokach. 
Wspaniały Carthago, który pojawia się w rodowodzie 
w trzecim pokoleniu, brał udział w Olimpiadach w Atlancie 
i Sydney, gdzie dosiadał go Jos Lanskin/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 rodowodu.
Casallco representuje holsztyńską linię 8798, która ma 
w rzeczywistości hanowerskie korzenie i której godnymi 
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reprezentantami są: licencjonowany ogier Hemmingway, 
Le Filou I i II oraz międzynarodowej klasy skoczkowie - 
Charly Brown i ogier Quenaro.
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Chacco-Blue Casall 
Chambertin CaretinoCambridge Caletto II

Desiree VII Isidor
Contender Lavall I
Godahra II Maltia
Graphit Calypso II
Odessa Gofine
Wohlgemuth Carthago
Izvilina xx Ziona v. Calypso II

Contara Kira XVII 

Grannus Contender

Walaska Marli 
Gastona (Wizvilina) Zelda IV 
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CHACFLY PS
od rekordowych ocen na 
próbie dzielności do karie-
ry międzynarodowej

W wieku siedmiu lat gwiazda Stacji Shockemöhle – ogier 
Chacfly PS – zaliczył świetne wyniki na zawodach między-
narodowych w Lier i Kronenberg.  A przy tym wszystkim 
wyróżnia go duża pewność siebie na parkurze i siła spra-
wiająca wrażenie, że jego możliwości są nieograniczone.
Chacfly to absolutny rekordzista pod względem wysokich 
ocen jakie ogier może otrzymać podczas próby dzielności. 
W czasie testu w Adelheidsdorf w 2017 wzbudził 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 Stakkato przyznawaną 
przez Związek Hanowerski. W Vechcie ponadprzeciętna 
jakość jego pierwszego potomstwa została nagrodzona 
przyznaniem mu tytułu Wiceczempiona  głównej nagrody 
Związku Oldenburskiego. 
W 2016 Chacfly PS rozpoczął swoją karierę sportową 
zdobywając w wieku 4 lat brązowy medal na Czempio-
nacie Hanowerskim w Verden. Dosiadany przez Patricka 
Stühlmeyera wygrał sporą liczbę konkursów dla młodych 
koni, włącznie z dwunastoma zwycięstwami w 2018 roku. 
Wygrał również kwalifikacje do Niemieckiego Czempio-
natu dla Młodych Koni w Klein Roscharden, gdzie uzyskał 
wysoką notę 8,8.
Niezwykłe możliwości Chacfly PS jakie prezentuje na par-
kurach są zapisane w cennym rodowodzie. Jego ojciec 
Chacco-Blue od 2017 roku zajmuje czołowe miejsce w 
tymże rankingu. Ośmioro jego potomków uczest-
niczyło w 2018 roku w Światowych Igrzyskach Jeź-
dzieckich w Tryon. Ponad 40 synów tego wspaniałego 
ogiera uzyskało licencje hodowlane.
Matka ogiera Chacfly PS, klacz Shentara jest półsiostrą m.in. 
licencjonowanego ogiera Quickcento (po Quicksilber), któ-
ry odnosi sukcesy na międzynarodowych parkurach, oraz 
klaczy Nintara (po Nintender), która zajmuje płatne miejsca 
w konkursach Grand Prix pod Jorge Canedo Vincent.
Ojcem klaczy Shentara, matki ogiera Chacfly PS, jest Sir 
Shutterfly, pełny brat multimilionera pod względem sumy 
wygranych w konkursach skokowych, wał. Shutterfly, któ-
ry największe swe sukcesy zawdzięcza dosiadającej go 
Meredith Michaels-Beerbaum. Sir Shutterfly jest także pół-
bratem skoczków międzynarodowej klasy:  Let’s Fly, ogiera 
Salut Bonheur, wał. Spilo D i wał. Remedi D.
W trzecim pokoleniu pojawia się ceniony ogier Cento, zło-
ty medalista zespołowo z Igrzysk Olimpijskich w Sydney, 
brązowy medalista w zespole na Olimpiadzie w Atenach 
i złoty medalista zespołowo na Mistrzostwach Europy w 
Donaueschingen. 

data urodzenia

2012 r.
maść

kasztanowata
wzrost

169 cm

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.

LICENCJA: 
OS., HANN., WESTF., MEKL., RHEIN., ZW. PŁD NIEM.

CHACOON BLUE
od pierwszych startów 
spektakularne zwycięstwa 
na poziomie międzynarodo-
wym i w doskonałym stylu 

Chacoon Blue zademonstrował swoje ponadprzeciętne 
możliwości już w 2014 roku podczas testu ogierów w 
Schlieckau, który ukończył z wyśmienitym wynikiem 9,4. 
Za skoki luzem i możliwości w skoku otrzymał perfekcyj-
ne oceny, czyli dwa razy po 10,0. W 2015 wygrał Deister 
Championship w Dobrock, następnie zajął płatne miej-
sce w finale koni 6 – letnich na Bundeschampionacie.  
W 2016 roku po pierwszych sukcesach w międzynaro-
dowych zawodach Youngster Tour, zdobył srebrny medal 
na Warendorf Youngster Championships dla koni 
7-letnich z niewielką stratą do zwycięzcy.  Doskonale 
baskilował, a jego nienaganna technika i wzorowa jezd-
ność zachwyciła przybyłą publiczność. 
Jego jeźdźcem jest Philipp Rüping, który doprowadził go 
do świetnych wyników Youngster Tours w 2017 roku.Para 
ta pokazała się świetnie demonstrując bezbłędne i szybkie 
przejazdy w konkursach do 150 cm na CSI w Kronenberg, 
Frankfurcie,  Lanaken i Oldenburgu, mając przeciw sobie 
silną konkurencję.  
Po pierwszych rocznikach potomstwa jakie pozostawił, 
dał się poznać jako obiecujący reproduktor dając wiele 
źrebiąt, które wygrywały czempionaty m.in. w Zöbingen i 
Vechcie, jak również zdobywały wysokie ceny na aukcjach 
w Niemczech i za granicą. W roku 2019 dwóch jego synów 
zostało zaprezentowanych na Hanowerskim Körungu 
w Verden – obaj otrzymali licencje, ponadto jeden z nich 
został uhonorowany premią.
Jego ojciec, elitarny ogier Chacco-Blue, syn holsztyńskie-
go Chambertin od klaczy po Contender – Godavari xx, 
zinbredowany na Cor de la Bryere sf, zajął trzecie miejsce 
w Grand Prix w Akwizgranie i wygrał Grand Prix 
w Neumünster. Od 2017 roku zajmuje czołowe miejsce 
w tymże rankingu. Ośmioro jego potomków uczestni-
czyło w 2018 roku w Światowych Igrzyskach Jeź-
dzieckich w Tryon. Ponad 40 synów tego wspaniałego 
ogiera uzyskało licencje hodowlane. 
Matka ogiera Chcoon Blue, klacz Cindina jest półsiostrą 
odnoszącej sukcesy na arenie międzynarodowej klaczy 
Winbishi Caloudina (by Cafe au Lait) /Silvana Cabral/PAR. 
Ojcem klaczy Cindina jest oldenburski ogier Cartoon, 
którego rodowód stanowi kombinację skokowych ogie-
rów: Carthago i Continue. Chociaż był rzadko używany 
w hodowli, dał wiele dzielnego potomstwa, tym m.in. wał. 
Cabanus czy ogiera Townhead. Cindina, posiadająca 
w rodowodzie tak zasłużone ogiery jak Domino, Winston, 
Almhügel III i Agram, gwarantuje kontynuację cennych wa-
lorów sportowych.

data urodzenia

2009 r.
maść

siwa
wzrost

172 cm

Czwarta matka ogiera Chacoon Blue, klacz Akelei Z, jest 
pełną siostrą złotego medalisty olimpijskiego w zespole 
Niemiec konia Askan 4 oraz kontynuatorką bardzo war-
tościowej rodziny hanowerskiej klaczy Agenda, z której 
pochodzi ponad 30 licencjonowanych ogierów, jak rów-
nież spora ilość świetnych koni skokowych.

1300Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

2000Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Chacco-Blue Chacco-Blue 
Chambertin ChambertinCambridge Cambridge

Desiree VII Desiree VII
Contender Contender
Godahra II Godahra II
Silvio I Carthago
Famm Peggy-Anne
Cento Domino
Gettina Windina

Contara Contara

Sir Shutterfly Cartoon

Centara Widina 
Shentara Cindina 
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CHARINO PS
genetycznie skoncen-
trowane możliwości 

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

Jego ojciec, wspaniały Chacco-Blue, sam trzeci 
w Grand Prix Aachen, zwycięzca Grand Prix Neumün-
ster, jest absolutnym numerem jeden na liście ran-
kingowej WBFSH od 2017 roku. Jego syn Explosion 
W zdobył srebrny medal 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 Rot-
terdamie, Hickstead i Bremie, a wygrał VHO Trophy 
w 2003 roku. Druga matka ogiera Charino PS, klacz 
Paguera (nazwa sportowa Andiana G) startowała z po-
wodzeniem w konkursach kl. 140 cm. Jest przyrodnią 
siostrą utalentowanej klaczy Qui Vie (skoki 150 cm).
 
W trzecim pokoleniu wstecznym ogiera Charito PS 
znajdujemy og. Andiamo, syna konia klasy olimpijskiej 
- Animo (po Almé), który wywodzi sie wprost z an-
gloarabskiej linii Garitchou-Nithard. Andiamo odniósł 
duży sukces nie tylko w sporcie, ale i hodowli, dając  
wiele czołowych koni, takich jak Pitareusa (5-ty zespo-
łowo na WEG) i Picasso Z.

data urodzenia

2015 r.
maść

gniada
wzrost

168 cm

LICENCJA: 
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CLEAR HEART
gwiazda przyszłości 
z holenderskimi korzeniami

Znakomite pochodzenie ogiera Clear Heart 
daje mu pożądany u reproduktorów potencjał.  
Świetne predyspozycje: nowoczesna budowa, 
długie linie, szybki refleks to cechy ogiera Clear 
Heart.  Podczas testu ogierów w 2018 r. w ZT Adel-
heidsdorf z wynikami sięgającymi 9,5 przekonująco 
udowodnił swój niesamowity potencjał. Z końco-
wym wynikiem 8,63 został zaliczony do najlepszych 
ogierów w bardzo silnym, wyrównanym roczniku. 
Rodowód jego ojca, ogiera Clarimo, łączy doskona-
łe ogiery : Capitol I i Caletto II z wybitnymi klaczami: 
Wisma, matką tak doskonałych ogierów jak Cas-
sini I i Cassini II, oraz klaczą Wodka II, która dała li-
cencjonowanego ogiera Arturo i klacz Cassina (skoki 
160 cm). Clarimo ma na koncie wiele sukcesów, w tym 
zwycięstwo w Pucharze Narodów w Rotterdam. Wśród 
wielu udanych potomków ogiera Clarimo znajdują się: 
ogier Chardonnay, szósty indywidualnie na Światowych 
Igrzyskach Jeździeckich Tryon  oraz klacz Bardolina 
również startująca w  
Matka ogiera Clear Heart, klacz Valarnike jest przyrodnią 
siostrą licencjonowanego ogiera Widney (od kl.Sidney) 
odnoszącego sukcesy do poziomu 160 cm włącznie. 
Dała również wał. Brisbeen (po Indoctro KWPN), który 
z dużym powodzeniem startował na poziomie 145 cm. 
Ojciec klaczy Valarnike, wspaniały, zasłużony dla ho-
dowli Heartbreaker, był bardzo utalentowanym skocz-
kiem, odnoszącym sukcesy w konkursach Grand Prix 
i Nations Cup. W latach 2009-2015 był w pierwszej 
dziesiątce najlepszych skoczków na świecie  ran-
kingu WBFSH. W 2009 roku został nagrodzony w 
Holandii najwyższym tytułem hodowlanym -   „prefe-
rent”. W 2016 roku otrzymał tytuł „KWPN Horse of the 
Year”. W Belgii jest zarejestrowany jako „ambasador”.  
Babka Clear Heart - Ralarnike jest półsiostrą  licen-
cjonowanego ogiera Cidane (po Heartbreaker) i ry-
walizowała pod sportową nazwą „Audi’s Reflection” 
w kategoriach 160 cm  pod Vincentem Voornem. 
W trzecim pokoleniu rodowodu ogiera Clear Heart 
znajdujemy urodziwego ogiera Monaco po olimpijskim 
ogierze Animo KWPN, który dał wiele wyjątkowych 
koni sportowych. Wraz z obecnością w rodowodzie 
filarowego ogiera Ramiro pojawia się też krew naj-
cenniejszego ogiera angloarabskiego – Ramzesa. 
Licencjonowane ogiery Kazan i Valent odnoszące suk-
cesy w sporcie skokowym również pochodzą z rodziny 
holenderskiej numer 184. 

data urodzenia

2015 r.
maść

siwa
wzrost

172 cm

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Chacco-Blue Clarimo 
Chambertin ClearwayCambridge Capitol I

Desiree VII Wodka II
Contender Caletto II
Godahra II Prisma H
Concorde Nimmerdor
Erina Bacarole
Andiamo Z Monaco
Pegglya Larnike

Contara Wisma

Larino Heartbreaker

Paguera Ralarnike 
Pagarina Valarnike 
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CONTHALOU
owacja na stojąco dla 
czempiona

Tak widownia zareagowała na werdykt komisji w czasie 
podczas oldenburskiego (OS) uznawania ogierów, pod-
czas którego  czempionem skokowym został prezento-
wany właśnie Conthalou.
„Ten młody ogier prezentuje bardzo ładny, nowo-
czesny typ. Zaimponował nam bardzo dokładnymi 
skokami, dużymi możliwościami, szybką reakcją z bar-
dzo dobrą pracą przednich kończyn. Ten syn ogiera 
Conthargos jest dobrym przykładem konia wywo-
dzącego się ze świetnej, pełnej odnoszących suk-
cesy koni, rodziny. Swymi zaletami  przekonał, że jest 
godnym tytułu czempiona ogierów ”- zachwycił się 
w swoim komentarzu kierownik hodowlany związku 
oldenburskiego Dr Wolfgang Schulze-Schleppinghoff. 
Ojciec og. Conthalou - Conthargos, również dostępny 
dla hodowców w stacji Paula Schockemöhle, 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, dają mocną 
gwarancję genetycznej siły przekazywania wielu sko-
kowych zalet.  
Balou du Rouet, odnoszący sukcesy zawodach najwyż-
szej rangi, dał m.in. brązową medalistkę  indywidualną 
i drużynową Mistrzostw Europy, zwyciężczynię Rolex 
Grand Prix na CSI5* Windsor i pierwszej kwalifikacji pod-
czas WEG-S Tryon klacz Bianca oraz pierwszą w kon-
kursie Pucharu Świata na CSIO3*-W Rabat klacz Saura 
de Fondcombe. Jest nie tylko zdecydowanie najbardziej 
utytułowanym synem swojego słynnego ojca, złotego 
medalisty olimpijskiego i trzykrotnego zdobywcy Pucharu 
Świata - ogiera Baloubet du Rouet, ale także nieustan-
nie jednym z 20 najlepszych na świecie reproduktorów 
koni skokowych i wkkwistów wg rankingu WBFSH. 
Chacco-Blue, sam trzeci w Grand Prix Aachen, zwycięz-
ca Grand Prix Neumünster, jest absolutnym numerem 
jeden na liście rankingowej WBFSH od 2017 roku. Jego 
syn Explosion W zdobył srebrny medal indywidualnie 
i brązowy zespołowo na Mistrzostwach Europy 
2019 w Rotterdamie. Ośmiu potomków Chacco-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 dosiada-
ny przez Maurice’a Tebbela wchodził w skład   zwycię-

data urodzenia

2017 r.
maść

gniada
wzrost

168 cm

skich  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

LICENCJA: 
HANN., WESTF., HOL., MEKL., RHEIN., ZW. PŁD NIEM.
OLD., OS., 

CONTHARGOS
sukcesy potomstwa we 
wszystkich klasach

Jest niepokonany. Jego potomstwo nieustanne domi-
nuje na wszystkich zawodach: klacz Concona wygrała 
Nations’ Cup Dublin, Conthalou, znajdujący się również 
w naszej ofercie, został Czempionem Ogierów pod-
czas ostatniego Körungu Oldenburskiego, Comtess 
zdobył tytuł Oldenburskiego Wiceczempiona koni 
5-letnich, a źrebak - ogierek po Conthargos, zdo-
był srebrny i brązowy medal podczas German Foal 
Championships.
W 2008 roku w wielu 4 lat Conthargos wygrał Deister 
Championship w Dobrock otrzymując notę 9,5 i kwalifi-
kując się do Czempionatu Niemiec. Niestety z powodu 
kontuzji nie mógł kontynuować kariery, ale za to jego 
potomstwo pokazuje jego bardzo dużą wartość jako re-
produktora. Do tej pory Conthargos dał dziesięciu licen-
cjonowanych synów, w tym Conthinder (Andrzej Opła-
tek/POL), który z sukcesami brał udział w zawodach dla 
młodych koni. Bardzo dobrymi wynikami na wysokim 
poziomie może pochwalić się Concona, Conbelleza, 
Conbalou, Conthacco, Conblue, Jolanda, Coraline, Ta-
ilormade Chloe Star PS, Call Me Diva – Czempionka 
Oldenburga, Gräfin Andorra OLD – brązowa medalistka 
regionu, Jadore Moi – dwukrotnie na wysokiej pozycji 
w Mistrzostwach 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, Connecticut 
15 był trzeci w konkursie 150 cm na CSI3* w Meksyku, 
a ogiery Conchacco, Conchento PS i Concollon zajęły 
1-2 miejsca w konkursach 135-145 cm. 
Sukcesy te zaprowadziły ogiera Conthargos do elitarnej 
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, technikę 
i ponadprzeciętną jezdność.
Pełna siostra ogiera Conthargos, klacz Afrika startowała 
z sukcesami w konkursach 155 cm. 
Ogier Converter, ojciec ogiera Conthargos na początku 
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 Oldenburga, 
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 sukcesa-
mi na poziomie klasy S.

data urodzenia

2004 r.
maść

gniada
wzrost

172 cm

Dosiadany przez samego Josa Lansinka, ojciec mat-
ki og. Conthargos, ogier Carthago należał do grona 
najlepszych ogierów skokowych swoich czasów, brał 
udział w dwóch Olimpiadach – w Atlancie w 1996 roku 
i Sydney w 2000. 

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

2000Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Conthargos Converter
Converter Contender 

Contender v. Calypso II Calypso II
Fontirell v. Silvio I Gofine
Carthago v. Capitol I Silvio I
Jalanda v. Latus Fontaene
Baloubet du Rouet v. Galoubet A Capitol
Georgia v. Continue Perra
Chacco-Blue v. Chambertin Latus
Lancley v. Lancer III Jandra

Cajandra Z Fontirell

Balou du Rouet Carthago Z 

Chaccos-Lüd Jalanda 

Belinda Cajandra Z 
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CORNET’S DARCO
trzech olimpijczyków w 
rodowodzie

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 więk-
szej rekomendacji. To numer 5 w światowym ran-
kingu najlepszych ojców koni skokowych WBFSH 
w 2019 r. Na to wysokie miejsce wywindowało go 
utalentowane potomstwo, do którego zaliczyć na-
leży: Mistrza Europy - ogiera Clooney, wicemistrza 
Europy zespołowo ogiera Comme il Faut i zwycięzcę 
Finału Pucharu Narodów, konkursów Grand Prix na 
CSI Wellington, 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 Cor-
net’s Darco znajdujemy ogiera Chin Chin, któ-
ry w samym tylko 1988 roku wygrał pięć kon-
kursów zaliczanych do Pucharu Świata i zajął 
szóste miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. 
 
Cornet’s Darco pochodzi z rodziny hanowerskiej 
klaczy Neapaza, która dostarczyła hodowli wiele 
licencjonowanych ogierów, w tym Lacan, Sheraton, 
Checkpoint Charly, Edward,  a także liczne konie 
sportowe. Należy również podkreślić, iż ogier choć 
opisany w księdze oldenburskiej, został wyhodo-
wany w Polsce.

data urodzenia

2017 r.
maść

siwa
wzrost

169 cm

LICENCJA: 
MEKL., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., WESTF., 

DIABLUE PS
narodziła się nowa gwiaz-
da, czyli unikalna kombi-
nacja rodowodu

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 Mi-
strza 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 Patrickiem Stühlmey-
erem, sztandarowym jeźdźcem stacji Schockemöhle. 
Matka ogiera Diablue PS, klacz Stakkariealla, w 2017 
roku została sprzedana na Aukcji P.S.I. za 2,4 mln 
euro do USA. Ta bardzo obiecująca klacz, z powo-
dzeniem pokonuje parkury w klasie do 140 cm włącz-
nie, w tym podczas Mistrzostw Świata w Skokach 
w Lanaken. Uczestniczyła również w Bundescham-
pionacie w Warendorfie w 2019 roku. 
Jest pełną siostrą odnoszącego międzynarodo-
we sukcesy ogiera Stariallo Blue PS oraz finalisty 
mistrzostw świata w skokach przez przeszko-
dy wał. Storiall Blue, który zajął ponadto pierw-
sze miejsce w międzynarodowych zawodach 
dla młodych koni w Bourg en Bresse (FRA).  
Ojciec matki - ogier Stakkato wygrał w Bunde-
schampionacie w 1998 roku. Został Mistrzem Nie-
miec w 2003 r. w Gerze i w 2010 roku w Münster. 
Dominował w ocenie wartości hodowlanej Federa-
cji Narodowej przez jedenaście lat (!). W 2007 roku 
otrzymał tytuł Hanowerskiego Ogiera Roku. Ponad 
70 jego synów zdobyło licencje hodowlane, a oko-
ło 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.

data urodzenia

2017 r.
maść

kasztanowata
wzrost

168 cm

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Cornet Obolensky Diaron
Clinton Diarado Corrado I Diamant de Semilly

Urte I Roxette I
Heartbreaker Come On
Holivea v. Costersveld Lindauway
Lugano v. La Roche Spartan
Ocoucha Pia
Chin Chin Chacco-Blue
Thiara d’Ive Farialla

Rabanna van Costesveld Lenda-Cara 

Darco Stakkato

Cel’ est Z Corialla
Dark Chocolate Maxx Stakkariella 

Ogier urodzony
w Polsce!
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LICENCJA: 
OLD., OS, HANN., WESTF., HOL., MEKL., RHEIN., 
ZW. PŁD NIEM.,

DIARADO
jego potomstwo znajdziesz 
w każdym zakątku ziemi – 
to kaliber czempiona

Z całą pewnością jeden z najlepszych ogierów na 
świecie – potomstwo w każdym zakątku Ziemi
Diarado 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 Diaradao był członkiem brązowo-me-
dalowej ekipy niemieckiej na Światowych Igrzyskach 
Jeździeckich w Tryon, gdzie dosiadał go Maurice 
Tebbel. 
Jesienią 2019 syn ogiera Don Diarado świetnie zapre-
zentował swoje możliwości podczas Körungu Olden-
burskiego 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 Donaueschingen Championships.

Sam Diarado, zwycięzca Holsztyńskiego Körung i pró-
by dzielności, na której otrzymał rekordowo wysokie 
noty, zdobył brązowy medal na Czempionacie Nie-
miec, uzyskując dwie imponujące noty 9,0. Następnie 
z dużym powodzeniem startował w serii zawodów 
na poziomie 3* i idąc w ślady swego ojca, legendar-
nego Diamant de Semilly, który wygrał drużynowo 
złoty medal podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku 
i rok później srebrny zespołowo podczas Mistrzostw 
Europy oraz został, wg rankingu WBFSH, jednym z naj-
lepszych 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 prezentowany 
w tym katalogu podwójny Czempion Niemiec ogier 
Diaron, czempion związku OS – De Quidam, zwycięz-
ca próby dzielności – ogier Diacontinus, czempion 
regionu holsztyńskiego – ogier Dinken i zdobywca 
głównej premii hodowlanej – Diarado’s Boy, mający 
na koncie kolekcję flos zdobytych na wielu międzyna-
rodowych 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. 

data urodzenia

2005 r.
maść

kara
wzrost

170 cm

Cadilo, jak również wiceczempionkę Związku Olden-
burskiego – ogiera Dakkara PS. 
Z doskonałej holsztyńskiej rodziny żeńskiej numer 
318D2, której przedstawicielem jest Diarado, pocho-
dzą również ogiery Chello I, II i III, Castelan I i II, Coria-
no, Corofino I i II, Martell I – IV. 

LICENCJA: 
HANN., MEKL., OLD., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., 
WESTF., 

DIARON
unikalny wyczyn – dwu-
krotny Czempion Niemiec - 
sukces płynący w żyłach

W ciągu 40-letniej historii niemieckiego czempiona-
tu dla młodych koni skokowych, Diaron jest drugim 
ogierem, który osiągnął doskonały wynik zdobywając 
dwukrotnie złoty medal w latach 2017-2018. Diaron 
udowodnił, że nie tylko potrafi  skakać w nienagan-
nym stylu, ale jest także bardzo szybki i zwinny. Po 
zdobyciu drugiego miejsca w 2017, w 2018 wygrał 
Skokowy Czempionat Związku 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 Olden-
burski najlepszym 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 ogiery 
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 suk-
cesów, jak choćby zwycięstwo w German Masters, 
zajął drugie miejsce w Grand Prix w  Göteborgu, trze-
cie w Derby Hickstead i czwarte w Hamburg Derby. 
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 zdobyw-
ca złotego medalu zespołowo i srebrnego indywidu-
alnie na Mistrzostwach Europy w Millstreet i ponownie 
srebrnego na Mistrzostwach Niemiec w Soltau . 

data urodzenia

2012 r.
maść

siwa
wzrost

173 cm

Rodzina żeńska, którą reprezentuje Diaron sięga 
1840, znaczna liczba koni odnoszących sukcesy, 
a wywodzących się z tej właśnie rodziny pochodzi po 
ogierach należących do stacji Schockemöhle.

1900Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

1500Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Diamant de Semilly Diarado
Le Tot de Semilly Diamant De Semilly Grand Veneur Le Tot de Semilly

Venue Du Tot Venise Des Cresles
Elf III Corrado I
Miss Des Cresles Kimberly III
Cor De La Bryere Cantus
Soleil Sühne
Contender Aldatus
Option v. Lord Linda-Dolores v. Domino

Venise Des Cresles Roxette I 

Corrado I Come On 

Kimberly III Lindauway 
Roxette I Lenda-Cara 
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LICENCJA: 
OS., WESTF., MEKL., RHEIN., ZW. PŁD NIEM.

KANNATOL
potomek wielkiego Kanna-
na, czyli sława nie wycho-
dzi z mody

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 dziel-
ności (HLP) zdawał w 2016 i 2018 roku we Flyinge 
otrzymując imponujące oceny do 9,5 pkt włącz-
nie. Przekonał do siebie, jako reproduktora, duże 
grono hodowców zostawiając w pierwszym rocz-
niku wyjątkowo udane źrebięta.
Jego ojciec, urodzony w Holandii Kannan, łączy 
w sobie krew wysoko cenionych w hodowli ho-
lenderskiej ogierów -  Voltaire, Nimmerdor i Le 
Mexico. Kannan, dosiadany przez Michela Hécar-
ta, wchodził w skład francuskiej drużyny w 2003 
i 2004 roku wygrywając Super League. W 2005 
roku zdobył także złoto w walce o mistrzostwo 
Francji. Lista potomków Kannana zdaje się nie 
mieć końca, do najlepszych zaliczyć należy mi-
strza olimpijskiego w Londynie i dwukrotnego 
zwycięzcę finału Pucharu Świata Nino des Buis-
sonnets, trzecią zespołowo na Mistrzostwach 
Europy klacz Quorida de Treho oraz zwycięzcę 
Pucharu Świata - Albringen Paille. Dzięki tak spek-
takularnym sukcesom potomstwa ogier Kannan 
przez 8 lat (2010-2017) znajdował się w pierwszej 
dziesiątce w światowym rankingu WBFSH dla 
najlepszych ogierów – 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. Oj-
ciec klaczy Stalognia, ogier Stakkatol, wygrał serię 
konkursów pod Bastianem Freese w zawodach 
dla młodych jeźdźców. Do grona niezwykle uta-
lentowanych jego potomków należy Stella (3. m 
w Grand Prix Dortmundu), Stalando / Krzysztof 
Ludwiczak / POL ( udział w Światowych Igrzy-
skach Jeździeckich w Tryon) i  Stakkatan / Andrzej 
Opłatek / POL (uczestnik w Mistrzostw Europy 
w Fontainebleau). 
W trzecim pokoleniu ogiera Kannatol znajduje-
my doskonałego ogiera Chacco-Blue, który od 

data urodzenia

2013 r.
maść

siwa
wzrost

168 cm

LICENCJA: 
MEKL., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., WESTF., 

QUICKLY
siła tkwi we krwi!

Ten młody, idealnie umięśniony młody ogier przy-
kuwał uwagę podczas kwalifikacji w Vechcie, nie 
tylko wyglądem i skokami, ale doskonałą kombi-
nacją prądów krwi, jakie można znaleźć w jego ro-
dowodzie. Zadowolony, pewnie pokonywał prze-
szkody, mając cały czas pod kontrolą sytuację. 
 
Jego ojciec Quickly de Kreisker sf, był jednym 
z najbardziej utalentowanych ogierów skokowych 
na świecie startując pod Abdelkebirem Ouadda-
rem, zajmując 13. miejsce na Jeździeckich Mistrzo-
stwach Świata w 2014 w Caen i 11. miejsce w finale 
Pucharu Świata’ 2014 w Lyonie, oraz uczestnicząc 
w Igrzyskach Olimpijskich 2016 w Rio i zwycię-
żając w Paryżu, Doha i Chantilly. Sam pochodzi 
bezpośrednio po cennym ogierze Diamant de 
Semilly, a ojcem jego matki był świetny Lauda-
num xx, niezwykle ceniony w hodowli francuskiej. 
Quickly de Kreisker jest ojcem m.in. licencjonowa-
nego, premiowanego ogiera Quickthago VDL. 
 
Matka St.Pr.St. Gitania V z powodzeniem star-
towała w konkursach 140 cm. Jest pełną sio-
strą skoczka międzynarodowej klasy – General 
Guschtl / Angelique Rüsen i półsiostrą licencjono-
wanego ogiera Alposchino (po Argentinus) oraz 
skoczka Quidam’s Adel (po Quidam de Revel). 
 
Ojciec matki, ogier Grandeur, jest trzykrotnym 
zwycięzcą Hamburg Derby, łącznie wygrał po-
nad 1,5 miliona marek. Jest z pewnością jednym 
z najlepszych ogierów skokowych swoich czasów. 
Z rodziny hanowerskiej klaczy Schwalbe II, oprócz 
ogiera Quickly, wywodzą się licencjonowane 
ogiery - Crazy True Color, Crazy Cocktail i Lavagon.

data urodzenia

2017 r.
maść

gniada
wzrost

168 cm

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

800Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Kannan Quickly de Kreisker 
Voltaire Diamant de Semilly 

Furioso II Le Tot de Semilly
Gogo Moeve Venise Des Cresles
Nimmerdor Laudanum xx
Wozieta Nika du Nevada
Stakkato Gralsritter
Caroll Elba
Chacco-Blue Landadel
Bologna Farina

Cemeta Briseis d’Helby 

Stakkatol Grandeur

Chalanda Fair Lady 

Stalognia Gitania V 

2015 roku znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
reproduktorów na świecie, a od 2017 r. prowadzi w świa-
towym rankingu WBFSH. 
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LICENCJA: 
HANN., MEKL., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., WESTF., 

STAKKATOL
duża moc genów 
sportowych

Bardzo utalentowany Stakkatol rozpoczynał karierę 
sukcesami w zawodach dla młodych koni skoko-
wych. Następnie zaczął wygrywać wiele konkursów 
w międzynarodowych cyklach  startując pod Ba-
stianem 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 Ge-
rze 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 również 
wspaniałego ogiera Capitol I, który stał się najbardziej 
reprezentatywnym synem filarowego dla hodowli 
holsztyńskiej reproduktora pełnej 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.

data urodzenia

2004 r.
maść

siwa
wzrost

172 cm

W trzecim i czwartym pokoleniu w rodowodzie znaj-
dujemy tak znane holsztyńskie ogiery jak Liguster 
i Faehnrich. Stakkatol wywodzi się z rodziny Okay 
xx (po Pik As) numer 13 A (Holsztyńska linia 8795). 

LICENCJA: 
HANN., HOL., MEKL., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., 
WESTF., 

STAKKATO’S GOLDEN
najlepszy ogier 
z najlepszymi wynikami!

Po zwycięstwie w próbie skokowej i zajęciu dru-
giego miejsca w klasyfikacji generalnej podczas 
14-dniowego testu w Schlieckau, Stakkato’s  Gol-
den  był również nie do pobicia na teście ogierów 
w Adelheidsdorf.  Z wynikiem 9,33 pkt ta potężna 
i dynamicznie wschodząca  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 jezd-
ność. Z imponującą oceną 9,2 wygrał Czempionat 
Oldenburski w Rastede, w Deister-Championat 
w Dobrock wygrał, uzyskując ocenę 9,4. Pierwszy 
rocznik jego źrebiąt przekroczył wszelkie oczeki-
wania, Stakkato’s Golden przekazał im wspaniały 
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 -  Sansi-
bar, który pod Philippem  Weishauptem  zwycię-
żył  w Pucharze Narodów w Calgary, czy wysoko 
sklasyfikowany na Mistrzostwach Niemiec  ogier 
Solero. W 2015 roku Stakkato’s Golden uzyskał 
tytuł “Hanowerskiego Ogiera Roku”. Prawie 30 
jego synów otrzymało licencje.
 
Ojciec jego matki - Canturano I (startujący pod 
nazwą Eurocommerce Canturano), którego do-
siadał  Wout-Jan van der Schans  z powodzeniem 
rywalizował w zawodach międzynarodowych.  
Do jego wybitnych potomków należą Daimler, 
który wywalczył  czwarte miejsce  zespoło-
wo 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 po-
ziomie międzynarodowym. Do jego najlepszych 
potomków zalicza się klacz May (Eurocommerce 
Lanapoule), która pod Gerco Schröderem wygrała  
konkursy Grand-Prix w Hamburgu i Hanowerze. 
Irlando, pełen brat klaczy  Janet – 3. matki Stak-
kato’s Golden, odnosił międzynarodowe sukce-
sy w ujeżdżeniu w konkursach klasy Grand Prix. 
 
Stakkato’s Golden wywodzi się z holenderskiej 
rodziny nr 454,  a jego rodowód  niesie w dalszych 

data urodzenia

2015 r.
maść

skarogniada
wzrost

168 cm

pokoleniach krew tak znakomitych, elitarnych  re-
produktorów jak Wolfgang, Ulft i Souvenir.

1000Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

900Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Stakkato Stakkato Gold 
Spartan Stakkato Servus Spartan

Gottilde Pia
Pygmalion Werther
Goldfeder A l’Esprit
Capitano Canturo
Folia Madonna IV
Liguster Indorado
Goldika Jannet

Pia Wertherroeschen 

Capitol I Canturano

Lolita Sonett
Caroll Erica 
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LICENCJA: 
HANN., KWPN, MEKL., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., 
WESTF., 

TALAN
holenderska gwiazda 
z holsztyńską krwią

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 dla Młodych Koni i zawodach 
międzynarodowych. 
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 za-
służona w hodowli. Otrzymała cztery znaczące tytuły 
hodowlane nadawane przez KWPN tylko najcen-
niejszym klaczom na podstawie wyników w wysta-
wach, potomstwa w hodowli i sporcie. Do tego grona 
zaliczyć należy Veni Vidi Vici (po Ohorn) i Diego (po 
Vaillant), które odnosiły sukcesy na poziomie CSI2*, 
a klacz Happy Linda (po Eldorado vd Zeshoek) brała 
udział w Mistrzostwach Świata Młodych Koni.  
Ojciem klaczy Nalinda, jest niezwykle zasłużony dla 
hodowli koni sportowych, szczególnie w Holandii, 
holsztyński ogier Burggraaf, odnoszący sukcesy mię-
dzynarodowe pod Roelofem Brilem. Do licznego, 
najlepszego potomstwa ogiera Burggraaf 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) od-
nosił sukcesy w konkursach Grand Prix w ujeżdżeniu. 
W trzecim i czwartym pokoleniu rodowodu ogie-
ra 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  Nimmerdor 
- ogier Wisconsin.

data urodzenia

2000 r.
maść

gniada
wzrost

170 cm

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

LICENCJA: 
HANN., KWPN, MEKL., OS., RHEIN., ZW. PŁD NIEM., 
WESTF.,  SF.

VARIHOKA DU TEMPLE
niezwykły francuski ogier 
o oryginalnym rodowodzie

Varihoka du Temple, zanim został otrzymał licencję 
hodowlaną we Francji, startował w 2015 z dużymi 
sukcesami  w szeregu międzynarodowych zawodów 
przeznaczonych dla młodych koni, a cztery z nich 
wygrał. Dosiadany przez Patricka Stühlmeyera osią-
gnął wiele znaczących sukcesów w tym liczne płatne 
miejsca jak np. piąte w 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 Gu-
erdat (SUI). Od 2010 do 2017 roku zajmował miejsce 
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 Fu-
rioso xx (5x5x5).
Ogiera Varihoka du Temple charakteryzuje dokład-
ność skoku i niezwykła siła  - tzw. „szybki grzbiet”, 
bardzo dobra współpraca z jeźdźcem i staranność.  

data urodzenia

2009 r.
maść

gniada
wzrost

172 cm

Startując w najwyższych konkursach od początku 
ubiegłego roku do chwili obecnej zaliczył aż 54 bez-
błędne przejazdy. Godnym podkreślenia jest fakt, 
że Varihoka du Temple, mimo intensywnej kariery 
sportowej, jest stale dostępny dla hodowców.

2000Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

1000Eu
r

Cena świeżego 
nasienia

+ 8% VAT

Concorde Luigi d’Amaury 
Voltaire Quidam de Revel 

Furioso II Jalisco B
Gogo Moeve Dirka
Marco Polo Plein d’Espoir
Klaske Orange de Norville
Landgraf I Voltaire
Loanda Cemeta
Dutchboy Laeken
Falinda Quine de Mai

Flyer Fille d’Espoir 

Burggraaf Kannan 

Jalinda Fyllis Marine 
Nalinda Narihoka d’Halong 
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WARUNKI
STANÓWKI
Helgstrand Dressage 
i Deckstation Schockemӧhle

Niniejsze warunki dotyczą Hodowców korzystający z ogierów sta-
cjonujących 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 sezony hodowla-
nego. 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.cichon-
stallions.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 tygo-
dnia. Jednakże dostawy w weekendy, poniedziałki i święta podlegają 
ograniczeniom związanym z usługami spedytorów i dlatego są możliwe 
tylko po wcześniejszym zamówieniu i indywidualnym ustaleniu sposo-
bu 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 jednej porcji na jedna 
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 innego ogiera wybranego przez Hodowcę. W takim przypad-
ku będzie on obciążony tylko kosztami za nasienie, bez kosztów wysyłki. 
    9. Po przekazaniu nasienia firmie spedycyjnej, stacja ogierów Cichoń Stal-
lions prześle na adres mailowy Hodowcy 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 hodow-
ców, dopóki wysyłający nie otrzyma zapłaty za na-
sienie, 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 
resorbuje, za następną rok wystawimy właścicie-
lowi 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 źreb-
ności, na kolejny sezon przechodzi całość opłaty za 
nasienie.
    14. Nieźrebność klaczy musi być potwierdzona 
przez lekarza weterynarii do 1 grudnia tego same-
go 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 inseminacyjne. Następnie należy zapłacić 
kolejną opłatę za kolejne porcje, bez potrąceń lub 

zniżek z powodu braku źrebności. Zakup pojedyn-
czych dawek nie jest możliwy. Jedna dawka inse-
minacyjna przypada na jedną ruję. Przed wysła-
niem zamrożonego nasienia umowa użytkownika 
dotycząca zamrożonego nasienia podpisana przez 
właściciela klaczy musi zostać do nas przesłana 
faksem lub pocztą elektroniczną, w przeciwnym 
razie nasienie nie zostanie wysłane.

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

21. Dostarczone kontenery, które są własnością 
stacji ogierów Paul Schockemöhle (Deckstation 
Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH), 
należy odesłać z powrotem do stacji w ciągu 
siedmiu dni kalendarzowych od ich otrzymania. 
W przeciwnym razie od ósmego dnia kalendarzo-
wego zostanie zafakturowana opłata w wysokości 
25,00 € za dzień. 
 
22. W przypadku użycia prywatnego pojemnika 
hodowcy nie ponosimy żadnej odpowiedzialności 
za jego utratę lub uszkodzenie. 

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

24. Nasienie mrożone można wykorzystać wyłącz-
nie do tradycyjnej inseminacji lub do przeniesienia 
zarodka (embriotransferu). Wykorzystanie nasienia 
do ICSI (The intracytoplasmic sperm injection ) lub 
innych zaawansowanych technik hodowlanych 
jest dozwolone wyłącznie po uprzednim uzgod-
nieniu. 

25. Hodowcy muszą powiadomić stację ogierów 
Cichoń Stallions o oczywistych wadach dostar-
czonego nasienia niezwłocznie po otrzymaniu 
towaru; w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń 
gwarancyjnych jest wykluczone. 

26. Stacja ogierów Cichoń Stallions oferuje możli-
wość pozostawienia klaczy celem inseminacji na 
miejscu (Radzionków, ul. Anieli Krzywoń 1). Cena 
boksu to 30 zł/doba, natomiast koszty opieki wete-
rynaryjnej ustalane są indywidulanie z weteryna-
rzem prowadzącym. 

27. Hodowcy, którzy skorzystają z oferty Hel-
gstrand & Schockemӧhle, otrzymują możliwość 
wystawienia potomstwa w Czempionacie i Aukcji 
Żrebiąt organizowanych przez Cichoń Stallions.
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Stacja ogierów Cichoń Stallions funkcjonuje w ramach 
centrum sportowo-hodowlanego Cichoń Dressage 
w Radzionkowie (woj. śląskie).

Położony na 6 ha obiekt wyposażony jest 
w nowoczesną infrastrukturę treningową (m.in. 
2 hale, karuzela, aqua-trainer, 3 place zewnętrz-
ne) 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, sto-
sowanych procedur, czy wyszkolenia personelu. 
Posiada uprawnienia do dystrybucji nasienia 
ogierów na terenie całej UE. Podlega nadzorowi 
PIW w Tarnowskich Górach, a działalność w za-
kresie pobierania, konfekcjonowania, przecho-
wywania 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!

CENNIK:

• inseminacja 
• badanie USG 
• dodatkowe czynności weterynaryjne
• pobyt i opieka nad klaczą  

darmowa
70 zł
wg. ustaleń
30 zł/doba

CICHOŃ DRESSAGE 
& STALLIONS
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MATEUSZ CICHOŃ
ogiery ujeżdżeniowe

+48 606 189 090
mateusz.cichon@cichondressage.pl

KATARZYNA WISZOWATY
ogiery skokowe

+48 696 654 684
k.wiszowaty@cichondressage.pl

MICHAŁ CICHOŃ
ogiery ujeżdżeniowe

+48 576 407 493
biuro@cichondressage.pl

PATRYCJA MARCINKOWSKA
manadżer stacji ogierów

+48 515 606 189
biuro@cichondressage.pl

Zespół Cichoń Stallions pozostaje do Waszej dyspozycji – 
z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania 
i udzielimy fachowych porad hodowlanych.

KAROLINA MARKOWSKA
jeździec ogierów ujeżdżeniowych

MARZENA FIREK
opiekun ogierów

ŁUKASZ KOZA
jeździec ogierów skokowych

MAŁGORZATA DOMAŃSKA-OKOŃ
opiekun ogierów

PAWEŁ GASZKA
prezenter, obsługa stacji ogierów

DR. ADAM TRONT
nadzór weterynaryjny

ZAMAWIANIE NASIENIA /
SEMEN ORDER

ul. Anieli Krzywoń 1
41-922 Radzionków
Polska
w: cichonstallions.pl

m: +48 515 606 189
e: biuro@cichondressage.pl

NASZ ZESPÓŁ
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