
 

WYKAZ KONI  

 

Przetarg  – 03.11.2015r. 
 

Klacze – matki 

 
1. kl. 1814GWł FORSYCJA c.gn. 2007r. Afro – Fudżijama po Jogurt; hod. SO Książ;  

 wym. 167-208-23,5; 80pkt.bon. Urodziła 3 źrebięta.  

 Jałowa w 2015r.  

 Klacz w starym typie konia śląskiego. Wnuczka od strony 

 matki ogiera Jogurt, wybitnego konia zaprzęgowego. Z jej 

 rodziny pochodzi klacz Frezja (Regiment – Fuksja po Jogurt) 

 Wicemistrzyni Świata Młodych Koni w Powożeniu –  

 Mezohegyes (Węgry) 2015r. 

 Klacz kwalifikująca się do programu ochronnego rasy śląskiej. 

  Klacz o bardzo dobrym spokojnym charakterze,  chodząca  

             w zaprzęgu i pod siodłem. 

  

  

Źrebięta – rocznik 2015 

 
1. og. BANKIET  c.gn. ur. 24.04.15r. Nomen – Banialuka po Hutor wym. 129-135-19,5 

Ogierek Bankiet to syn og. Nomen wybitnego konia zaprzęgowego i bardzo 

pozytywnie zasłużonego w hodowli koni śląskich. O strony matki wnuk ogiera Hutor 

bardzo szeroko i pozytywnienie sprawdzonego w hodowli. Z rodziny Bankieta 

pochodzi ogier Bazyli( Lokan – Bazylia po Palant) Mistrz Świata Młodych Koni w 

Powożeniu Mezohegyes (Węgry) 2015r. 

      2.   kl. ATRAKCJA   kara ur. 28.02.15r. Bazyli – Aronia po Nomen wym. 130-152-19,5 

Klaczka Atrakcja jest córką ogiera Bazyli (Lokan – Bazylia po Palant) Mistrza Świata 

Młodych Koni w Powożeniu Mezohegyes (Węgry) 2015r. Od strony matki wnuczką 

ogiera Nomen obdarzonego wybitnym ruchem i urodą, posiadającego liczne i 

utytułowane potomstwo w hodowli i sporcie zaprzęgowym. 

3.   kl. BIEBRZA   kara ur. 12.02.15r. Nomen – Brazylia po Lokan wym. 134-139-19 

 Klaczka Biebrza jest córką pełnej siostry ogiera Bazyli (Lokan – Bazylia po Palant) 

      Mistrza Świata Młodych Koni w Powożeniu Mezohegyes (Węgry) 2015r. i ogiera 

Nomen  obdarzonego wybitnym ruchem i urodą, posiadającego liczne i utytułowane 

potomstwo w hodowli i sporcie zaprzęgowym. 

4. kl.  NORMANDIA c.gn. ur./02.03.15r. Nomen – Nirwana po Lokan wym.134-137-18 

Klaczka Normandia jest córką ogiera Nomen obdarzonego wybitnym ruchem i urodą, 

posiadającego liczne i utytułowane potomstwo w hodowli i sporcie zaprzęgowym. Od 

strony matki wnuczką ogiera Lokan (Largis- Lokana po Glockner) Wicemistrz Świata 

w Powożeniu  Patroni Del Vivaro (Włochy) 2010r. 

 

 

 


