OFERTA OGIERÓW GESTÜT BONHOMME 2021
DSP ARALDIK (Askari - Heraldik xx - Amethyst), Deutsches Sportpferd, *2001, 171 cm, WFFS: negatywny
DSP Araldik zabłysnął tytułem Vice-Bundeschampiona pięcioletnich koni skokowych. Udany start na MŚ w
Lanaken i wysokie miejsca w międzynarodowych konkursach Youngster Tour ukazują jego talent do dużego
sportu. Ze względu na doskonały ruch i jezdność oraz zaawansowany w krew rodowód Araldik jest również
bardzo interesującym reproduktorem do WKKW. Jego potomstwo może się cieszyć zwycięstwami w konkursach
koni skokowych i ujeżdżeniowych. Uznany syn, Abraxas został v-ce Bundeschampionem 5-letnich koni wkkw.
Nasienie świeże: 250 € + 750 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
BALZACI (Balou du Rouet - Ex Libris - Pandur), Westfalska, *2003, 168 cm, WFFS: negatywny
Przez wiele lat Balzaci pod Felixem Hassmanem należał do światowej czołówki. Znaczące osiągnięcia takie jak
zwycięstwo w Global Champions Tour w Monte Carlo 2018, brązowy medal w Riders Tour, zwycięstwo w Dużej
Rundzie Monachium 2018, zwycięstwo w Global Champions Tour w Berlinie 2017 oraz drugie miejsce w
konkursie STAWAK podczas CHIO w Aachen ukształtowały karierę tej wspaniałej pary. Imponujący jest bilans
sportowy tego ogiera – 23 międzynarodowe zwycięstwa, liczne zwycięstwa i wysokie miejsca na poziomie CSI5*
(160 cm), złoto na Pucharze Narodów oraz łącznie 179 wysokich miejsc w klasie S. Potomstwo og. Balzaci z
sukcesem startuje w międzynarodowych konkursach (145-155 cm), a najmłodszy syn został uznany na körungu
westfalskim i wylicytowany za 47 000 €.
Nasienie świeże: 250 € + 950 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
CADEAU NOIR (Christ - De Niro - Calypso II), Hanowerska, *2010, 171 cm, WFFS: negatywny
Cadeau Noir urzeka fascynującym wyglądem oraz potężną siłą ruchu. W 2020 zadebiutował w najwyższej
klasie. Z nie mniej niż pięcioma zwycięstwami na poziomie *** w Intermediaire II i krótkim Grand Prix, imponujący
Cadeau Noir nie pozostawił wątpliwości, że jest stworzony do dużego sportu. W ten sposób kontynuował
sukcesy sezonu 2019, w którym zachwycił około 15 zwycięstwami i srebrnymi medalami w ujeżdżeniu do klasy
S** (wyniki do 80 %). Cadeau Noir zdobył brąz w finale Nürnberger Burgpokal. W finale küru wygrał z notą 9,5.
Cadeau Noir jest ojcem czterech uznanych synów, w tym ogiera premiowanego Confess Color, który został
sprzedany na aukcji ogierów w Verden za 1,89 mln euro. Pierwsze potomstwo z sukcesem startuje w konkursach
dla koni ujeżdżeniowych. Cadeau Noir „stempluje” swoje źrebięta urzekającym typem, a także
pierwszorzędnym ruchem z dużą siłą pchającą z tylnych kończyn. Cadeau Noir jest homozygotyczne ciemny.
Nasienie świeże: 250 € + 850 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
CASTINO (Cassini II - Caretino - Kilian), Holsztyńska, *2006, 169 cm, WFFS: negatywny
Castino zabłysnął jako premiowany ogier holsztyński. Jest znaczącym reproduktorem o nienagannym pokroju i
nowoczesnej budowie, sportowcem w doskonałym typie. Próbę dzielności wygrał z wymarzoną notą 9,58, skoki
luzem zostały ocenione na 10,0. Castino odnosi obecnie sukcesy sportowe na poziomie klasy S, w tym kilka
wysokich lokat na międzynarodowych zawodach, takich jak Verden International i Chiemsee Horse Festival. Na
scenie hodowlanej Castino imponuje pięcioma uznanymi synami, z których trzy to ogiery premiowane, a także
ponad 70 potomkami, z których część startuje w międzynarodowych konkursach do klasy S. Castino jest
homozygotyczne ciemny.
Nasienie świeże: 250 € + 750 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
COUR DE BELLA DONNA (Cornet Obolensky - Baldini II - Calido), Oldenburg International, *2018, 166 cm, WFFS:
negatywny
Coeur de Bella Donna to zwycięski ogier körungu westfalskiego o niezwykłej elastyczności, maksymalnej
zdolności i genialnej technice, który bez trudu pokonuje nawet najwyższe wysokości. Jest to ogier w
nowoczesnym, sportowym typie: długonogi, poprawnie zbudowany i kompaktowy. Pod względem charakteru
jest niezwykle grzeczny, inteligentny i łatwy w obsłudze. Jego ojciec, Cornet Obolensky już za życia
zdominował scenę sportową i hodowlaną koni skokowych jak żaden inny ogier. Nie mniej wybitna jest matka,
Bella Donna, która pod Meredith Michaels-Beerbaum w wieku zaledwie 9 lat reprezentowała barwy Niemiec
na IO w Londynie w roku 2012. Zwycięstwa w Pucharze Narodów oraz czołowe lokaty w Pucharze Świata w
skokach i 5* Grand Prix na całym świecie czynią z Bella Donny gwiazdę światowego formatu.
Nasienie świeże: 250 € + 650 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
CONFESS COLOR (Cadeau Noir - Licosto - Damsey), Hanowerska, *2017, 172 cm, WFFS: negatywny
Confess Color jako premiowany ogier wywołał sensację na körungu hanowerskim i został wylicytowany za 1.89
mln euro. Confess Color zachwyca ponadprzeciętnymi chodami podstawowymi i niezwykłą aurą. Jego
wyjątkowa jakość ruchu, a także niezwykła elastyczność nie mają sobie równych. Energiczne zadnie nogi
wkraczające pod środek ciężkości oraz duża swoboda łopatki w kłusie i galopie to rzadko spotykane optimum.
Nasienie świeże: 250 € + 750 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)

CORDESS (Clinton - Heartbreaker - Burggraaf), KWPN, *2006, 169 cm, WFFS: negatywny
Dzięki Cordessowi nasi hodowcy mają do dyspozycji światowej klasy ogiera, który zachwyca na całym świecie.
Pod Philippem Weishauptem i Christianem Kukukiem osiągnął duże międzynarodowe sukcesy na poziomie 5*
(1,60 m) podczas Global Champions Tours w Berlinie, Monte Carlo, Paryżu, Hamburgu, Estoril czy Szanghaju lub
podczas Pucharu Świata w Hong Kongu. Został również zwycięzcą Grand Prix Braunschweigu. Na scenie
hodowlanej Cordess błyszczy już całą serią udanego potomstwa startującego na poziomie 1,45 m. Czterech
jego synów otrzymało licencję: Contingent był drugim zwycięzcą rezerwowym körungu westfalskiego 2018 w
Münster-Handorf. Potomstwo Cordessa charakteryzuje się pięknym szlachetnym typem, doskonałą jezdnością,
dużymi możliwościami i siłą charakteru czołowego sportowca.
Nasienie świeże: 250 € + 950 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
D’EGALITÉ (Don Juan de Hus - Stedinger - Rohdiamant), Westfalska, *2013, 173 cm, WFFS: negatywny
D'Egalité jest na najlepszej drodze do kariery na dużym czworoboku. W 2020 roku zajmował czołowe miejsca w
konkursach dla koni ujeżdżeniowych na poziomie klasy M*. W międzyczasie D'Egalité dorósł do swojej wielkiej
postury i ujawnia nieprzeciętny potencjał. Zdał 14-dniowy test oraz oba testy sportowe z wysokimi ocenami. W
serii zwyciężył konkursy dla koni ujeżdżeniowych i zakwalifikował się do Bundechampionatu. Podczas
westfalskiego Championatu Ogierów został odznaczony tytułem VTV. Optymalnie łączy spektakularne chody z
holenderskich genów z siłą charakteru, ramową linią górną i miłym temperamentem niemieckiej hodowli.
D’Egalité dysponuje wybitnym stępem i wzorową jezdnością. Swoje źrebięta „stempluje“ znaczącą długością
kończyn i niezwykle nowoczesnym typem. Przepiękna lekkość i elegancja są charakterystyczne zarówno dla
niego samego, jak i dla jego źrebiąt.
Nasienie świeże: 250 € + 750 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
DELOREAN (Dancier - Weltmeyer - Airport), Hanowerska, *2011, 169 cm, WFFS: negatywny
Ten premiowany ogier zawsze porusza się w rytmie, niezwykłej równowadze, dużym rozluźnieniu i dysponuje
ogromnym potencjałem ruchowym o wybitnych chodach podstawowych. DeLorean zwyciężył próbę
dzielności z końcową notą w ujeżdżeniu 9,15 i notami 10,0 za jezdność i galop. Ponadto zwyciężył kwalifikację
do Bundeschampionatu z notą 8,4. Jego źrebięta wyróżniają się doskonałą jakością ruchu o dużej kadencji i
bardzo dobrej motoryce zadu. W 2020 roku DeLorean z synem Diamante Negro dał championa DSP 4-letnich
klaczy i wałachów. Na konto sukcesów hodowlanych DeLoreana trafia kilka drogich elitarnych źrebiąt
sprzedanych na aukcjach, a także wysoko ocenianie źrebięta licznych championatów. DeLorean
zaprezentował trzech uznanych synów w Hanowerze i Westfalii.
Nasienie świeże: 250 € + 750 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
DEMOCRACY (D'Avie - Desperados - Brentano II), Hanowerska, *2018, 172 cm, WFFS: negatywny
Ten wysoce szlachetny ogier otrzymał premię na körungu w Verden. Democracy zachwyca idealnym
wyglądem nowoczesnego ogiera ujeżdżeniowego. Imponująco elegancki, z absolutnie poprawną budową i
bardzo dobrym fundamentem jest ucieleśnieniem złotej proporcji doskonałego eksterieru. Democracy
charakteryzuje lekkość chodu, regularny takt i aktywne kończyny tylne, który znacznie wkraczają pod środek
ciężkości. Nie mniej spektakularny jest jego wybitny galop z tendencją pod górę. Absolutnie imponujące
chody podstawowe uzupełnia bardzo dobry stęp. Ku naszej szczególnej radości Democracy urzeka wybitnym
charakterem, jest bardzo przyjazny i otwarty.
Nasienie świeże: 250 € + 700 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
DIMAGICO (Dimaggio - Jazz Time - Escudo I), Hanowerska, *2014, 172 cm, WFFS: pozytywny
Na körungu hanowerskim w Verden ten eyecatcher awansował na premiowanego ogiera i ulubieńca
publiczności. Dimagico swoim typem i genialnością chodu oraz szczególną czekoladowo-kasztanowatą
maścią oferuje „to coś”. Rzuca się w oczy przez swój szczególnie swobodny i elastyczny ruch przy bardzo
aktywnej pracy zadu oraz przykuwa uwagę dużą akcję nadgarstka i swobodę łopatki. Pod względem
sportowym Dimagico zaimponował w roku 2020 serią zwycięstw w konkursach koni ujeżdżeniowych klasy M.
Bez problemu zakwalifikował się do Bundeschampionatu dla 6-letnich koni ujeżdżeniowych i zdobył srebrny
medal w swoim pierwszym konkursie klasy M** W 2019 zdobył brąz na Hanowerskim Championacie w Verden,
miejsce piąte w Youngster Tour i zakwalifikował się do Bundeschampionatu.
Nasienie świeże: 250 € + 700 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
FIDELITY (Fiderdance - Sandro Hit - Riccione), Oldenburska, *2016, 169 cm, WFFS: negatywny
Obdarzony niezwykłymi chodami, nowoczesnością, długonożnością i niezwykłą elegancją Fidelity zachwycił
publiczność na körungu oldenburskim. Tego niezwykłego ogiera charakteryzuje pierwszorzędna aktywność
zadu, połączona z doskonałym podkraczaniem, wzorowa mechanika przednich nóg i niezwykła swoboda
łopatki. Fidelity ucieleśnia lekkość i piękność, a całość uzupełnia wybitny charakter. Test 14-dniowy ukończył z
notą ujeżdżeniową 8,29. Za charakter, temperament i galop uzyskał 9,0. Jego niezwykła jezdność została
oceniona na 8,75. W 2020 swój debiut na zawodach zakończył podwójnym zwycięstwem - wygrał zarówno
konkurs dla koni wierzchowych, jak i konkurs koni ujeżdżeniowych klasy A z wynikami 8,2 i 8,3.
Nasienie świeże: 250 € + 650 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)

MARACANÁ (Millennium - Lord Loxley I - Lancer II), Westfalska, *2015, 175 cm, WFFS: negatywny
Maracaná w 2017 zaimponował jako zdecydowanie najlepszy ogier wszystkich körungów. Wyśmienita
mechanika połączona z bardzo aktywnym zadem i niezłomnym rytmem sprawiają, że chody tego ogiera są
rzadko spotykaną perfekcją. Naturalna elastyczność i kadencja sprawiają, że jego ruch swobodnie przepływa
przez całe ciało. Ten imponujący kary ogier błyszczy nadzwyczajną siłą oddziaływania i królewskim wyglądem.
Podczas testu 14-dniowego uzyskał notę 9,0 za jezdność i 9,5 za dzielność. W 2019 Maracaná wygrał test
sportowy w Verden osiągając najwyższe noty we wszystkich kategoriach: jezdność 8,8, stęp 8,8, wrażenie
ogólne 8,8, kłus 8,5, galop 8,2. Oceny te dały ważoną notę końcową 8,62. Pierwszy start w konkursie koni
ujeżdżeniowych klasy A zwyciężył z wymarzoną notą 9,0. Kariera sportowa Maracany w 2020 roku nie mogła
być bardziej udana. Z absolutnie najwyższymi notami do 9,4 ten imponujący ogier wygrał serię konkursów dla
koni ujeżdżeniowych. Kilkakrotnie bez problemów zakwalifikował się do Bundeschampionatu. Jako
uwieńczenie znakomitego sezonu, Maracana wygrał swoje pierwsze międzynarodowe zawody w Youngster
Tour na CDI Hagen z wynikiem 86,600%. Kilka razy otrzymał gładkie 10,0 za przepuszczalność.
Nasienie świeże: 250 € + 850 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
MORRICONE (Millenium - Rubin Royal OLD - De Niro), Oldenburska, *2012, 170 cm, WFFS: negatywny
Morricone to jeden z najczęściej używanych ogierów w Niemczech. Podczas każdego występu był mianowany
zwycięzcą. Wygrał wielebny tytuł zwycięskiego ogiera i zwycięzcy Głównej Premii Oldenburskiej, zdominował
próbę dzielności z wynikiem 9,33 (10,0 za jezdność i stęp) i prowadził w kwalifikacji do Bundeschampionatu.
Jego źrebięta są trudne do pokonania pod względem piękna. Prezentują się bardzo szlachetnie z wybitną
jakością chodów. W 2019 Morricone zachwycał zwycięstwami aż do klasy S* i wywołał furorę podczas
kwalifikacji do Nürnberger Burgpokal (wynik ponad 75 %). Z synami Macchiato i Montgomery dał championów
Westfalii i DSP w kategorii ogierów 3-letnich. W Oldenburgu jego syn Moreno zdobył tytuł zwycięzcy
rezerwowego. Ponadto Morricone dwukrotnie zapewnił najwyższą cenę na aukcji w Oldenburgu dzięki koniom
Mister Universe (340.000 €) i Movie Star (250.000 €).
Nasienie świeże: 250 € + 1150 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
SIXPACK (Schenkenberg - Calido I - Landgraf I), Hanowerska, *2015, 171 cm, WFFS: negatywny
Niezwykłe możliwości, idealna technika, trzy bardzo dobre chody podstawowe, niezwykła jezdność,
nieskazitelny eksterier i doskonały charakter to cechy Sixpacka. Sixpack zachwycił podczas 14-dniowego testu
w 2019 jako zwycięzca rezerwowy. Za skoki wolne uzyskał maksymalną notę 10,0. Skokowa nota końcowa to
9,40. Za interier uzyskał 9,25; charakter/temperament 9,0; gotowość do wysiłku 9,5; galop 8,0; stęp 8,0; jezdność
8,5; skoki wolne 10,0. W sporcie Sixpack zadebiutował w 2020 roku seryjnymi zwycięstwami i srebrnymi lokatami
w konkursach dla koni skokowych - zawsze z najlepszymi przejazdami. Sixpack jest grzeczny, skacze pewnie i z
konsekwentną doskonałością.
Nasienie świeże: 250 € + 550 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)
ZINEDREAM (Zinedine - Contender - Landadel), Westfalska, *2014, 170 cm, WFFS: negatywny
Zinedream zachwycił w 2016 jako wybitny zwycięzca körungu Oldenburg-International. Doskonałą prezentacją
w skokach wolnych Zinedream przekonał również rygorystyczne komisje Związku Holsztyńskiego i
Hanowerskiego. Podczas próby dzielności błyszczał wysoki ocenami za predyspozycje skokowe, galop i
charakter. Ten ogier łączy wszystko, co odznacza nowoczesnego sportowca najwyższej klasy - szczególnie
przepiękny typ. Zinedream wyróżnia wysoka jakość, maksymalne wyczucie ciała, niesamowita inteligencja i
wybity rodowód. W 2019 ukończył test sportowy dla 5-latków z notą 9,58. Jego źrebięta odznacza niezwykle
sportowy typ i nowoczesność. W 2020 roku z Felixem Haßmannem w siodle świętował seryjne zwycięstwa w
konkursach klasy M, osiągając najwyższe noty. Prawie bez wysiłku kilkakrotnie zakwalifikował się do
Bundeschampionatu. Na arenie międzynarodowej Zinedream wywołał spore poruszenie, zajmując kilka
wysokich miejsc w mocno obsadzonych konkursach Youngster Tour. W 2020 Zinedream dał ogiera
premiowanego i uznanego na körungu hanowerskim. Oba ogiery wyróżniały się bardzo dobrymi, lekkimi
skokami i pięknym typem.
Nasienie świeże: 250 € + 750 € (druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10.2021)

