PRZEWODNIK
PO OFERCIE

Cichoń
Stallions

& Partnerzy

Drodzy Hodowcy,
to już piąty rok naszej działalności na
polskim rynku hodowli koni sportowych, który mamy przyjemność rozpoczynać z Wami, ale przede wszystkim
dzięki Wam! Zaufanie, jakim nas obdarzyliście, wyrażone w liczbie klaczy inseminowanych ogierami z naszej oferty,
staramy się odwzajemniać poprzez zaangażowanie w coraz to nowe projekty
hodowlane, oraz nieustanne polepszanie warunków sprzedaży nasienia.
W sezon 2021 wkraczamy z precyzyjnie
przemyślaną ofertą, która ma pozwolić
każdemu Hodowcy znaleźć klasowego,
ale przede wszystkim dopasowanego
do swojej klaczy reproduktora. W części
ujeżdżeniowej stawiamy na kontynuację, pozostawiając w ofercie wszystkie
ogiery z minionego sezonu, co pozwoli Hodowcom na ocenę tegorocznego
potomstwa i da możliwość ich ponownego wykorzystania. Wszak w hodowli
liczy się nie tylko szybko przemijająca
moda, ale przede wszystkim długofalowa strategia. Jednocześnie dynamicznie rozwijamy naszą ofertę ogierów

skokowych, którą otwiera Mistrz Niemiec Młodych Koni. Oprócz stacjonujących w Polsce ogierów w dalszym ciągu,
na dogodnych dla Hodowców warunkach, oferujemy ponad 70 dresażowych
i skokowych gwiazd stacji Helgstrand &
Schockemӧhle.
Ostatni rok, zdominowany przez epidemię COVID-19, to swoista rewolucja w
dziedzinie cyfryzacji życia społecznego, którego wiele aspektów przeniosło
się do Internetu. Również nasza oferta
zyskała nowoczesną, bogatą w informacje, a przy tym wygodną w odbiorze formę elektroniczną, dostępną na stronie:
www.cichonstallions.pl, natomiast niniejsze opracowanie, to jedynie swoisty
przewodnik po najważniejszych grupach oferowanych przez nas reproduktorów, który, jak liczymy, zachęci Was do
odwiedzenia strony, lub bezpośredniego kontaktu z nami!
Powodzenia w nowym sezonie
hodowlanym!
		M. & M. Cichoń

Cichoń Stallions - działania i wyniki

wspieranie hodowców

doradztwo hodowlane
imprezy hodowlane

www.cichonstallions.pl

innowacyjne projekty

aukcje źrebiąt

sukcesy sportowe

577 400 zł
531

taka kwota trafiła do polskich Hodowców
dzięki organizowanym przez nas aukcjom

tyle porcji nasienia
dostarczyliśmy Hodowcom
na czas w sezonie 2020

tylu Hodowców
skorzystało
z darmowej
porady hodowlanej
w sezonie 2020

53

765 400 zł

34 740 zł

wyniosła średnia cena
za źrebię po ogierze
z naszej oferty

przekazaliśmy na nagrody

podczas imprez hodowlanych
ponad
w latach 2018 - 2020
100 000 zł

na taką kwotę skredytowaliśmy
zamówienia nasienia od naszych
zachonich partnerów, umożliwiając
Hodowcom płatność po
zakończeniu sezonu

12 360 km
tyle przejechali nasi kierowcy,
dowożąc nasienie do Hodowców
podczas kryzysu usług kurierskich
w czasie epidemii COVID - 19

Ogiery ujeżdżeniowe

Cichoń Stallions

Don Deluxe
Czempion Zw. Oldenburskiego,
najpopularniejszy ogier sezonu 2020
ur. 2011r.

175cm

500 zł (I rata)
+ 3500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Ogier Don Deluxe jest synem legendarnego De Niro – reproduktora, który od lat znajduje się na czele rankingu WBFSH, 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, jednego z najważniejszych reproduktorów w hodowli koni ujeżdżeniowych. Sam Don Deluxe został po zwycięskim Körungu
Oldenburskim w 2013 r. zakupiony na aukcji przez Andreasa Helgstranda za kwotę 910.000 euro i włączony do
oferty reproduktorów duńskiej stacji Helgstrand Dressage, w której barwach zwyciężył w 35-dniowym teście
dla ogierów DWB w roku 2015. Jego dalszą karierę sportową pokrzyżowała poważna kontuzja, jednakże cały
czas pozostawał aktywnym i pożądanym reproduktorem, pozostawiając liczne potomstwo, przede wszystkim
w Danii i w Niemczech, gdzie doczekał się już nawet licencjonowanych synów, w tym uznanego przez Związek
Oldenburski ogiera Don Luxury, który znalazł się w naszej ofercie na sezon 2019, czy też licencjonowanego
w minionym roku w związku DSP syna od klaczy Faustinus x Royal Diamond. Największym atutem og. Don
Deluxe jest wspaniały charakter i doskonała jezdność – cechy silnie dziedziczone wśród potomków De Niro.
Podczas testów hodowlanych i pokazów pod siodłem imponował również niezwykłą obszernością i elastycznością chodów, szczególnie galopem „pod górę”.
Jesteśmy przekonani, że po przywróceniu do formy sprzed kontuzji, Don Deluxe będzie ponownie zachwycać
sędziów oraz publiczność. Ogier ten w dalszym ciągu pozostaje dostępny w ofercie Helgstrand Dressage, jednakże dzięki doskonałej współpracy z naszym duńskim partnerem od roku 2020 stacjonuje w Polsce, będąc
bez wątpienia najbardziej klasowym reproduktorem ujeżdżeniowym dostępnym na rodzimym rynku. Atrakcyjność tego reproduktora została z miejsca dostrzeżona przez polskich Hodowców - w sezonie 2020 Don
Deluxe, z liczbą ponad 50 inseminowanych klaczy, był najpopularniejszym ogierem z naszej oferty.

De Niro

Donnerhall
Alicante

Egoistin

Rosario
Egoistin

Donnerwetter
Ninette
Akzent II
Wiesenelfe
Rubinstein I
Elfenlicht
Feiner Stern
Egale III
Licencjonowany ogier DON LUXURY
(Don Deluxe x Weltmeyer)

*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Heilines Zanzier
Trzykrotny medalista Mistrzostw Polski
Młodych Koni, najwyżej zbonitowany ogier
szlachetny w Polsce
ur. 2013r.

171cm

500 zł (I rata)
+ 2900 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Blue Hors Zack

Rousseau
Orona

Danceline TS

De Niro
Lacarna

Olympic Ferro
Zsuzsa
Jazz
Karona
Donnerhall
Alicante
Lancier
Espina

Heiline’s Zanzier obdarzony jest niesamowitym ruchem, zachwycającym elastycznością i obszernością.
Posiada przy tym bardzo dobry charakter, co bezpośrednio przekłada się na jego doskonałą użytkowość. Wszystkie te cechy sprawiają, iż ogier ten od najmłodszych lat osiąga sukcesy – już w wieku kilku
miesięcy został uznany najlepszym ujeżdżeniowym źrebakiem w Danii, a po przyjeździe do Polski przez
trzy lata z rzędu zdobywał medale MPMK, w tym dwukrotnie zwyciężał. Pierwsze roczniki potomstwa
imponują przede wszystkim doskonałym typem i aktywnością zadu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniu potencjalnych nabywców (m.in. ogierek Calvin Klein sprzedany podczas aukcji
CFA 2019 za 6750 euro) jak również sędziów, którzy potomstwu og. Heiline's Zanzier przyznają czołowe
lokaty podczas czempionatów hodowlanych.

Goldfinger V.D.T.
Ojciec finalisty Mistrzostw Świata Młodych Koni
oraz najdroższego źrebaka Cichoń Foals Auction
2020
ur. 2011r.

175cm

500 zł (I rata)
+ 2700 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*
Jazz

Cocktail
Charmante

Velvet V.D.T.

Ferro
E-Delypsa

Purioso
Ulissa
Ulster
Warmante
Ulft
Brenda
Calypso I
Optik

Goldfinger V.D.T. może poszczycić się świetną karierą sportowo - hodowlaną. W 2014 r. na II miejscu zdał
duński test 35-dniowy, uzyskując dożywotnią licencję DWB, a rok później zajął III miejsce w Mistrzostwach Danii Młodych Koni, gdzie w finale uzyskał noty m.in. 8,9 pkt za kłus i 9,5 pkt za galop! Ogier ten
cechuje się niezwykłą ekspresją i obszernością chodów, w tym szczególnie imponującym galopem, oraz
bardzo dobrym charakterem – jak przystało na ogiera rasy KWPN jest koniem wrażliwym i delikatnym
w prowadzeniu, ale przy tym chętnie współpracującym z jeźdźcem. Pierwsze roczniki jego potomstwa
prezentują się niezwykle obiecująco - warto zauważyć przede wszystkim og. Game On, który podczas
Mistrzostw Świata Młodych Koni w 2019 roku zajął II miejsce w półfinale, a także ogierka Carewicz najdroższe źrebię aukcji CFA 2020, sprzedane za 10.200 euro do USA.

Ogiery ujeżdżeniowe

Cichoń Stallions

Radius
Zwycięzca Kwalifikacji Ogierów 2019,
Najlepszy Ogier Ujeżdżeniowy Próby
Dzielności 2021

ur. 2017r.

168cm

500 zł (I rata)
+ 2200 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Radius to syn fenomenalnego og. Revolution – premiowanego ogiera Związku Hanowerskiego i DWB, zwycięzcy testu 35-dniowego w roku 2016 z notą 9,77, który 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 zachwyciły hodowlany świat swoją nowoczesną budową i bardzo obszernymi chodami, a w roku 2019 w okres selekcji ogierów wkroczyli jego synowie, 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 uznany podczas głównego körungu DWB, zdobywając również duńską licencję hodowlaną. Matka Radiusa to córka holenderskiego ogiera OO Seven, V-ce Czempiona Pavo Cup 2000 oraz uczestnika Mistrzostw Świata Młodych Koni w roku 2001, szczególnie docenionego podczas próby dzielności, ale
także i późniejszych startów, za bardzo dobry nowoczesny typ i świetną współpracę z jeźdźcem i równowagę. Radius, znajdując się u progu kariery hodowlanej, niesie ze sobą nie tylko świetne możliwości ruchowe
i ponadprzeciętny eksterier, ale również nowoczesny i „świeży” rodowód, co jest bardzo cenne we współczesnej hodowli koni ujeżdżeniowych. Podczas finału Polowej Próby Dzielności Ogierów w Lesznie, na początku lutego 2021 r., potwierdził swoje wysokie predyspozycje, po raz kolejny zostając najlepszym ogierem
ujeżdżeniowym licencjonowania, z fantastycznymi notami 8 pkt za stęp, 7.9 pkt za kłus, 8,7 pkt za galop i
notą 8,5 za predyspozycje do ujeżdżenia, przyznaną przez występującą w roli jeźdźca testera Darię Kobiernik.

Revolution

Rocky Lee
Rochelle

Womanthika M

OO Seven
Romanthik M

*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Rock Forever
Juicy
Rouletto
Wachau
Rubinstein
Gelbria
Gribaldi
Kymanthika M

Fürstentraum
Ojciec zajmującej 15 miejsce w światowym
rankingu FEI klaczy Well Done de la Roche
ur. 2013r.

171cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Fürst Heinrich

Florestan I
Dawina
Königstraum xx

Maikiki

Furstin Maika

Fidelio
Raute
Donnerhall
Wibke
Luciano xx
Königstochter xx
Fürst Furioso
Marietta

Fürstentraum to, pod względem sukcesów sportowych potomstwa, niewątpliwie czołowy reproduktor
ujeżdżeniowy w Polsce - w samych tylko Niemczech doczekał się 32 zarejestrowanych w sporcie potomków, 10 klaczy hodowlanych i jednego uznanego syna. Najwybitniejsza córka Fürstentrauma – Well
Done de la Roche wraz ze szwedzkim zawodnikiem Patrikiem Kittelem zajęła w 2018 roku V miejsce
podczas Światowych Igrzysk Jeździeckich w Tryon, a obecnie zajmuje 15 miejsce w światowym rankingu
FEI. Fürstentraum w trakcie swojej kariery hodowlanej pozostał aktywnym sportowcem, osiągając wyniki przekraczające 70% do poziomu małej rundy. W 2018 r. wraz z Michałem Cichoniem zdobył srebrny
medal Halowego Pucharu Polski, a następnie para ta stanęła na najwyższym stopniu podium konkursu
Pucharu Narodów w węgierskim Mariakalnok.

Brix Falcon
Zdobywca 9 pkt za kłus podczas kwalifikacji ogierów 2021
ur. 2018r.

165cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*
Franklin

Ampere
Warkle M

Brix Florentina

Fürstenball
Atterupgaards
Luna

Rousseau
Larivola
Ferro
Sparkle M
Fürst Heinrich
Maradonna
Welt Hit II

Nowość!

Kermo's Lady Di

Najmłodszy w naszej stawce ogier Brix Falcon od pierwszych dni życia predestynowany był do tego,
by odnosić sukcesy na arenach wystawowych, a później czworobokach, przede wszystkim za sprawą
swojego rewelacyjnego pochodzenia, które stanowi doskonały przykład nowoczesnej myśli hodowlanej.
Brix Falcon niewątpliwie dziedziczy najlepsze cechy swoich przodków - ultranowoczesny typ, doskonałe
walory ruchowe, z elastycznym i ekspresyjnym kłusem ocenionym podczas licencjonowania na 9 pkt, a
ponad wszystko wzorowy charakter. Ogier ten został zakupiony jako źrebię podczas elitarnej aukcji Nordic Sales International 2018 za kwotę 80.000 euro, stając się trzecim najdroższym źrebakiem tej aukcji.
Pod koniec stycznia 2021 r. uzyskał licencję hodowlaną Polskiego Związku Hodowców Koni.

Ogiery skokowe

Cichoń Stallions

Caroly
Champion Mistrzostw Niemiec
Młodych Koni

ur. 2009r.

172cm

500 zł (I rata)
+ 2500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Uważany przez specjalistów za wzorowy typ konia skokowego. Cechę tę oraz technikę i możliwości przekazuje na potomstwo. które rozpoczęło już starty na poziomie klasy CC, a do koni zwracających uwagę należą
bez wątpienia: premiowany jako źrebię i licencjonowany Caro Gold OS, który z powodzeniem wykorzystywany jest również w sporcie, a także Carabis Z, Clemenz K, Caro Silver i Nea’s Carola. Caroly po zwycięstwie
w prestiżowym Deister-Championat w Dobroch, zakwalifikował się do mistrzostw Niemiec i wygrał pod
Bastianem Freese obie rundy kwalifikacyjne 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 regularność, koncentrację
i wspaniałą jezdność. Caroly zdobył tytuł Mistrza Niemiec w kategorii 5-letnich koni skokowych z oceną 18.8!
Po tym imponującym sukcesie został sprzedany w 2014 r. podczas aukcji P.S.I. za kwotę 850.000 euro do
zagranicznych nabywców, którzy jednakże nie kontynuowali kariery sportowej tego wyjątkowego ogiera.
Po kilku latach powrócił do Deckstation Schockemӧhle, by trafić do głównej oferty najlepszych reproduktorów oferowanych przez tę stację i znajdował się w niej do 2020 roku. Równolegle Paul Schockemӧhle
szeroko wykorzystał tego ogiera we własnej hodowli w Gestüt Lewitz. Jego potomstwo z sukcesami brało
udział w aukcjach PS-online i Flyinge Auction w Szwecji. Ojcem og. Caroly jest Calido I, którego potomstwo
w samych Niemczech wygrało ponad 4,42 miliona euro. Licencje hodowlane uzyskało ponad 84 synów,
ponad 564 klacze uzyskały wpis do Księgi, w tym 71 z premią państwową. Ojciec matki – Contendro I,
również zalicza się do grona ogierów, których potomstwo charakteryzuje wybitna skoczność i wszechstronność. Ten zwycięzca próby dzielności dał 71 licencjonowanych synów, ponad 751 klaczy hodowlanych,
spośród których aż 131 otrzymało premię państwową. Jego potomstwo wygrało ponad 7,4 mln euro.

Calido

Caletto I

Cantus

Monoline

Baroness
Cora

Contendro I
Pasadena

Caramo PS (Caroly x Andiamo Z)
– sprzedany na PS Online Auction

*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Coriander
Kollet
Contender
Bravo
Peter Pan
Pikperle

Carytol (Caroly x Stakkatol)
Sprzedany na Flyinge Auction do USA

Casallcento PS
Zwycięzca kwalifikacji ogierów i finalista
Mistrzostw Polski Młodych Koni
ur. 2016r.

172cm

500 zł (I rata)
+ 2000 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*
Casallcento PS to ogier, który
pomimo młodego wieku charakteryzuje się wzorową jezdnością
i świetnym charakterem. Do jego
największych atutów należy niewątpliwie duża siła odbicia oraz
niezwykle proporcjonalna, atletyczna sylwetka.



Casallco

Casall
Zelda IV

Gecenta

Cento
Gertie

Caretino
Kira XVII
Contender
Marli
Capitol I
Viola XI
Drossan
Gerta

Diakato PS
V-ce Czempion Polowej Próby Ogierów 2021
ur. 2017r.

171cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Diaron
Diakato PS to obiecujący młody
ogier, który zachwyca niezwykłą
siłą i dynamiką w skokach, połączoną z ponadprzeciętną chęcią
do współpracy z jeźdźcem i łagodnym charakterem.



Diarado
Lenda-Cara

Stellina

Stakkato
Calina

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

C-Quattro PS
Syn startującej na poziomie 150 cm
klaczy Ave Maria
ur. 2017r.

174cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (płatne po
potwierdzeniu źrebności)*

Chacoon Blue
C-Quattro PS to ogier w nowoczesnym, szlachetnym typie konia sportowego. Wyróżnia się
elastycznością i obszernością w 3
chodach, oddaje sprężyste, bardzo dobre technicznie skoki.

Chacco-Blue
Cindina

Ave Maria

Quattro B
Amarylis

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

Ogiery skokowe

Cichoń Stallions & Deckstation Schockemöhle

Sukces zapisany w genach...

x Cartoon

Chacoon Blue
ur. 2009r.

172cm

2000 €*

Chacco-Blue
nr 1 rankingu WBFSH
reproduktorów skokowych

x Sir Shutterfly

Chacfly PS
ur. 2012r.

Caroly

170cm

1500 €*

Nowość!

Od 3 lat mamy zaszczyt współpracować z Deckstation Schockemöhle,
a wyrazem silnych relacji, jakie łączą nasze stacje jest m.in. wypożyczenie do Polski topowego ogiera
skokowego - Caroly, który jeszcze
w minionym sezonie znajdował się
w główniej ofercie naszego niemieckiego partnera.

x Conthargos

Chaccothage
Blue PS
ur. 2017r.

173cm

800 €*

Paul Schockemöhle
Jeździec (m.in. trzykrotny Mistrz Europy w skokach przez przeszkody), hodowca (wg. rankingu Hippomundo najlepszy hodowca koni skokowych na
świecie), biznesman i wizjoner - Paul Schockemöhle. W swoich zlokalizowanych w Mühlen i Lewitz stajniach posiada około 800 klaczy hodowlanych
oraz 450 koni sportowych - skokowych i ujeżdżeniowych, spośród których co
roku wyłaniają się nowe gwiazdy: odnoszące sukcesy w sporcie, dołączające
do stawki wybitnych reproduktorów, lub osiągające zawrotne ceny podczas
organizowanych przez Paula Schockemöhle aukcji, ze słynną P.S.I na czele.

Nowość!

x Quattro B

C - Quattro PS
ur. 2017r.

174cm

500 zł (I rata)
+1500 zł (po potwierdzeniu źrebności)*

Warunki stanówki
•

•
•
C-Quattro PS swój potencjał zawdzięcza obu
rodzicom. Ciągle progresujący talent skokowy jego
ojca, Chacoon Blue, nie pozostawia wątpliwości
co do jego wrodzonych możliwości. Jest godnym
następcą swego ojca, numeru 1 na świecie, ogiera
Chacco-Blue.
Matka og. C-Quattro PS, Ave Maria startowała
z powodzeniem w skokach do kl. 150 cm pod
Christianem Temme. Jest półsiostrą licencjonowanego ogiera Casio 6 OS (skoki 135 cm) i kl. Vicky (skoki 135 cm). Ave Maria jest córką ogiera Quattro B sf,
który wyróżniał się urodą, nadzwyczajnym ruchem
i potencjałem w skokach. Zajmował czołowe lokaty
w konkursach Grand Prix (2 m. w GP w Emsbüren,
Kiel i Bremen). Na potomstwo przekazywał talent
zarówno do skoków, jak i ujeżdżenia, co potwierdza
wzorowa jezdność C-Quattro PS.
*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

•
•
•
•

płatność po zakończeniu
sezonu hodowlanego, brak
konieczności płatności
„z góry”,
możliwość skorzystania
z darmowego doradztwa
przy wyborze ogiera,
wszystkie formalności
w języku polskim,
możliwość płatności
w EUR lub PLN,
dostawy nasienia do
Hodowców 7 dni w tygodniu,
darmowa inseminacja w stacji ogierów w Radzionkowie,
sprzedaż potomstwa na
jesiennej aukcji źrebiąt.

Ogiery skokowe

Cichoń Stallions & Deckstation Schockemöhle
Sukces zapisany w genach...

x Cento

x Contender

Casall

Casallco

Zwycięzca PŚ w Lipsku
suma wygranych 4,2 mln €

W 2020 roku średnia cena sprzedaży
potomstwa - 64 000 €
ur. 2011r.

174cm

1000 €*

x Come On

Diarado

Top 10 rankingu WBFSH
ur. 2005r. 170cm

2000 €*

Diaron
Podwójny Budeschampion
- 5 i 6 latków
ur. 2012r.

173cm

1500 €*

Bezpłatne doradztwo hodowlane
W Cichoń Stallions wierzymy, że nie ma ogierów najlepszych… reproduktor musi przede
wszystkim pasować do danej klaczy i oczekiwań Hodowcy względem przyszłego
potomstwa. Dlatego, ponieważ doskonale znamy mocne i słabsze strony oferowanych
ogierów, oferujemy Hodowcom możliwość bezpłatnej konsultacji, gdzie na podstawie
przesłanych materiałów i przekazanych przez Hodowcę informacji, zaproponujemy
optymalnego reproduktora!
Dowiedz się więcej na: www.cichonstallions.pl/doradztwo
lub zadzwoń: tel. +48 515 606 189

Casallcento PS
Zwycięzca kwalifikacji do Mistrzostw Polski
Młodych Koni 2020
ur. 2016r.

Oprócz dużej siły odbicia prezentuje też
nieprzeciętną jezdność i wzorowy charakter,
które to cechy pozwoliły mu m.in. zwyciężyć
w eliminacjach MPMK w Leśnej Woli w 2020 r.
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. Dotychczas 7 jego synów
uzyskało licencje, w tym Cavoiro - H czempion
körungu OS.
Matka - Gecenta jest córką wybitnego
Cento, drużynowego złotego medalisty z IO
w Sydney i ME w Donaueschingen, oraz
brązowego - w zespole na IO w Atenach. Oprócz
Cacallcento PS dała już dwa konie skokowe klasy S*: Can Fly 20 i Cesandro.

173cm

500 zł (I rata)
+ 2000 zł (po potwierdzeniu źrebności)*

x Stakkato

Diakato PS to obiecujący młody ogier,
który zachwyca niezwykłą dynamiką w skokach połączoną z ponadprzeciętną tendencją do współpracy
z jeźdźcem i łagodnym charakterem.
Jest synem ogiera Diaron - podwójnego Czempiona Niemiec w wieku 5 i 6 lat, zwycięzcy Skokowego
Czempionatu Zw. Oldenburskiego
w Rastede i zdobywcy tytułu VTV
Skokowego Ogiera Roku w czasie
uznawania ogierów oldenburskich.
Matka ogiera Diakato PS - kl. Stellina,
dała 7 koni startujących w konkursach
od 140-160 cm. Jest córką wybitnego
ogiera Stakkato, ojca blisko 50 koni
klasy GrandPrix, ponad 75 ogierów
z licencją, jego potomstwo wygrało ponad 3,1 mln euro.

Diablue PS

ur. 2017r.

168cm

1000 €*

Nowość!

Diakato PS

ur. 2017r. 171cm

500 zł (I rata)
+ 1500 zł (po potwierdzeniu źrebności)*
*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Ogiery skokowe

Cichoń Stallions & Deckstation Schockemöhle
Nowość!

Sukces zapisany w genach...

x Chacco-Blue

Continental Blue
ur. 2010r.

176cm

1500 €*

Conthargos
ur. 2004r.

172cm

x Balou du Rouet

2300 €*

Conthalou
ur. 2017r.

168cm

1000 €*

x Chacco-Blue

Balou du Rouet
ur. 1999r.

Baloutaire PS
ur. 2011r.

171cm

172cm

1000 €*

1800 €*

Nowe linie hodowlane w ofercie Schockemöhle
Contino-Quick
PS
Contendro I x Carinue
ur. 2015r.

169cm

800 €*

Cosmos Z
Chellano Alpha Z x Artos Z
ur. 2013r.

169cm

1000 €*

Ogiery ujeżdżeniowe

Cichoń Stallions & Helgstrand Dressage & Deckstation Schockemöhle

Legenda trwa wiecznie...

x De Niro

Total McLaren
ur. 2017r.

172cm

1300 €*

Totilas

ur. 2000r. 170cm

3500 €*
x Don Frederico

Totilas - ogier, który już za życia stał się
legendą, za sprawą swoich rewelacyjnych
i niezwykle emocjonujących startów
pod Edwardem Galem, w duecie z którym zwyciężał podczas najważniejszych
światowych imprez - Pucharu Świata (s’
Hertogenbosch 2010), Mistrzostw Świata
(Tryon 2010), Mistrzostw Europy (Windsor
2009) i wielu innych. W czasie tych zawodów ustanawiał kolejne rekordy, m.in.
podczas GP Special na CDIO w Aachen
zdobył 28 razy maksymalną ocenę 10 pkt!
Swoją karierę sportową, po zakupie przez
Deckstation Schockemӧhle kończył, startując w parze z Matthiaem Alexandrem
Rathem, sięgając po srebrny medal ME.
Doskonały sportowiec nie zawiódł również jako reproduktor, pozostawiając rzeszę odnoszących sukcesy koni z niezwykłymi predyspozycjami do Grand Prix, w
tym m.in Glock's Toto Jr. N.O.P. - Mistrza
Holandii z wynikami powyżej 80%, czy
ogiera Total Hope, zwycięzcę prestiżowego Burgpokal, odnoszącego sukcesy na
poziomie GP w Niemczech.

Top Gear
ur. 2012r.

169cm

1000 €*

x Don Schufro

Total Hope

ur. 2012r.

168cm

1500 €*

Nowość!

x Sir Donnerhall

Total Diamond PS
ur. 2018r.

172cm

800 €*
Nasza stacja oferuje możliwość pozostawienia klaczy
w trakcie sezonu, gdzie doświadczony zespół,m z lek.
wet. Adamem Trontem na czele, zajmie się całym procesem inseminacji. Jesteśmy również jedynym podmiotem
upoważnionym do dokonywania inseminacji mrożonym
nasieniem og. Totilas.
Kontakt w sprawie inseminacji klaczy w Radzionkowie:
biuro@cichondressage.pl / tel. +48 515606189

Ogiery ujeżdżeniowe

Cichoń Stallions

& 		

Helgstrand Dressage

Zwycięzcy Kӧrungów i R

Tylko to co najlepsze,
jest wystarczająco dobre...

Dancier x Floriscount

Medaliści Mistrzostw Świata

Jovian
ur. 2014r.

175cm

1600 €*

Danciero

Apache x Tango

Czempion Zw. Westfalskiego 2018

2019

ur. 2016r.

168cm

1300 €*

ur. 2011r.

Formel Eins x Sir Donnerhall

Fürsten-Look
170cm

1200 €*
Fürtenball x Londonderry

2018

Revolution
ur. 2013r.

176cm

Fynch Hatton
Czempion Zw. Oldenburkiego 2019
ur. 2016r.

173cm

1300 €*

1600 €*
Rocky Lee x Rouletto

So Unique
ur. 2015r.

170cm

1300 €*

Miejsce 3. WBFSH 2020

Sezuan x Donnerhall

2019

Sandro Hit
ur. 1993r.

172cm

1500 €*
*podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% podatku VAT

Sandro Song x Ramino

2018
2019

&

Deckstation Schockemöhle

Dynamic Dream
ur. 2017r.

ur. 2016r.

171cm

Vivino

Global Player
Czempion Zw. Oldenburskiego 2018

Czempion Zw. Westfalskiego 2019,
zakupiony za 1,9 mln euro

Vivaldi x Dancier

Gran Galaxy Win x
Don Schufro

Dream Boy x Sir Donnerhall

Rekordziści Aukcji

1300 €*

Premiowany ogier Zw. Hanowerkiego 2018,
zakupiony za 2,01 mln euro
ur. 2016r.

170cm

175cm

1500 €*

1300 €*

Furtunate

Valverde
Czempion Zw. Westfalskiego 2016
ur. 2014r. 171cm

Czempion Zw. Oldenburkiego 2020
ur. 2018r.

1600 €*

167cm

1300 €*

Helium x Couracius

Vitalis x Ampere

Foundation x Quaterback

Nowość!

Rheinglanz

Czempion Zw. Trakeńskiego 2020
ur. 2018r. 167cm

1000 €*

Miejsce 9. WBFSH 2020

San Amour
ur. 2004r. 172cm

1300 €*

Sandro Hit x Plaisir d’Amour

Top 10 rankingu WBFSH
Andreas Helgstrand
- medalista olimpijski
w ujeżdżeniu, prezes
Helgstrand Dressage
- wyznaje zasadę, że
w hodowli nie ma
miejsca na kompromisy - dlatego od lat z
sukcesami rywalizuje
podczas aukcji o najlepsze ogiery renomowanych związków
hodowlanych

Jak działa stacja ogierów Cichoń Stallions:

Wejdź na www.cichonstallions.pl
i zapoznaj się z ofertą ponad 80 topowych ogierów

?

?

Nie wiesz, którego
wybrać?
Skorzystaj z darmowej
porady hodowlanej

Szukasz doświadczonego
lekarza weterynarii?
Wejdź na:
https://cichonstallions.pl/
weterynarze-kliniki
i znajdź specjalistę
w Twojej okolicy

ogiery skokowe
Katarzyna Wiszowaty
k.wiszowaty@cichondressage.pl
tel. 696 654 684

ogiery ujeżdżeniowe
Mateusz Cichoń
mateusz.cichon@cichondressage.pl
tel. 606 189 090

wyślij mail na
biuro@cichondressage.pl,
skorzystaj z formularza lub
zadzwoń 515 606 189. Podaj dane
klaczy, dane do rozliczeń, adres
dostawy,
pamiętaj! Zamówienia nasienia
ogierów zagranicznych należy złożyć
do godz. 10:00. Nasienie można
zamawiać 7 dni w tygodniu,
oddzwonimy do Ciebie, by ustalić
szczegóły dostawy,
nasienie naszych ogierów
dostarczymy do 12 h,
a zagranicznych na następny dzień
po zamówieniu,
za nasienie rozliczymy się po
zakończeniu sezonu.

Rok później
ciesz się potomstwem najlepszych
ogierów i weź udział w organizowanych
przez nas czempionatach, by zdobywać
cenne nagrody,
weź udział w aukcji i osiągnij
wysokie ceny za oferowane
potomstwo (średnia w 2020r. = 34.740 zł),
skorzystaj z naszej pomocy przy załatwianiu wszelkich formalności związanych
z rejestracją potomstwa.

AMÓWIENIA

ZAMÓW NASIENIE

ul. Anieli Krzywoń 1
41-922 Radzionków
e: biuro@cichondressage.pl
w: cichonstallions.pl
tel: 515606189

Mateusz Cichoń:
tel. 606 189 090
Michał Cichoń:
tel. 786 958 075

Katarzyna Wiszowaty:
tel. 696 654 684
Patrycja Marcinkowska:
tel. 515 606 189

