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Klacz małopolska MALINA dotacyjna
Płeć

Klacz

Wiek

ur. 2002 / 15 lat

Wzrost

163 cm

Maść

gniada

Rasa

małopolska

Ojciec

DEREŃ młp

Matka

MAFIA młp po HIPPIES młp

Cena

5500 pln

Lokalizacja

świętokrzyskie

Przeznaczenie sportowe
Hipoterapia
Skoki
Zaprzęgi

Hodowla
Ujeżdżenie

Rajdy
Western

Rekreacja
WKKW

Opis
MALINA
Klacz rasy małopolskiej
( DEREŃ młp  MAFIA młp po HIPPIES młp )
ur. 02.04.2002, hod. Szczepanek Zdzisław
Baza Koni:
https://www.bazakoni.pl/malinaderemafia
Wpis do głównej księgi nr 1150 GKl
81 pkt bonitacyjnych
Wymiary: 16319320 cm
Piękna, gniada klacz, lubiąca się przytulać :)
Malina posiada czysty rodowód małopolski, jest dotacyjną klaczą hodowlaną.
Prawidłowo zbudowana, wysoko zbonitowana  81 pkt., spokojna.
Klacz jest ślepa na prawe oko ( wypadek u hodowcy ).
Nie posiada żadnych narowów, złych nawyków ani wad zwrotnych, nie kopie, nie gryzie.
Zaszczepiona,odrobaczona, werkowana.
Chodzi w ręku na uwiązie, nie wyrywa się, stoi uwiązana, jechała już przyczepą.
Bezproblemowa przy obsłudze, kowalu i weterynarzu.
Mogą ją czyścić dzieci.
Chodzi pod siodłem, rekreacyjnie, jeździły na niej również osoby początkujące.
Nigdy u nas nie bryknęła, nie stanęła dęba, nie poniosła.
U poprzedniego właściciela podobno chodziła w zaprzęgu ( u nas nie było możliwości sprawdzenia ).
Sprzedaję głównie jako konia do rekreacji, rodzinnego.
Posiada paszport i licencję hodowlaną  wpis do księgi głównej.
Do 15 marca 2017 klacz jest u nas w programie ochrony zasobów genetycznych, możliwość odebrania klaczy
dopiero od 16.03.2017. Oczywiście możemy spisać umowę wstępną w celu rezerwacji klaczy.
Ojciec DEREŃ młp po BELCANTO młp, Bonitacja: 79 pkt, wzrost: 160 cm, obwód: 195 cm, nadpęcie: 20,5 cm
Dereń ukończył zakład treningowy z oceną bardzo dobrą.
Pochodzi z wybitnej rodziny, a jego matka dała kilka uznanych ogierów.
Koń ten chodzi pod siodłem oraz w zaprzęgu. Posiada, także dobrą technikę skoku.
Potomstwo tego ogiera cechuje dobry ruch i uroda, poprawność budowy oraz świetny charakter,
dzięki czemu cieszy się popularnością wśród klientów z Polski oraz z zagranicy.
Córka Derenia, pełna siostra Maliny  klacz Megi ukończyła ZT z oceną bardzo dobrą, co świadczy o
wybitnych cechach przekazywanych przez tego ogiera.
Dereń jest bardzo spokojnym i ułożonym koniem ze świetnym ruchem.
Matka MAFIA młp po HIPPIES młp, hodowli SK Walewice.
Startowała w wyścigach, matka jednego z najlepszych ogierów małopolskich  Mefisto, sprawdzonego w powożeniu.
Więcej o koniu:
http://ogloszenia.revolta.pl/konie/szczegoly/47336
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http://www.stajniaoxer.pl/Malina.html
Zdjęcia:
https://get.google.com/albumarchive/101357714278334580470/album/AF1QipNbPDEpT4YkkoiM5n0QRfjiMttaDFFP513njjn0?
source=pwa
Cena: 5500 zł do negocjacji. Możliwość transportu.
Możliwa zamiana na klacz małopolską dotacyjną.
Galeria zdjęć

Dane kontaktowe i inne informacje
Osoba kontaktowa
Monika
Telefon

511151116

Adres email

oxer@op.pl

Numer gg
Użytkownik revolta.pl

amazonkabb
Zobacz inne ogłoszenia
Wyślij wiadomość (PW)
Zobacz profil na revolcie

Obserwowane ogłoszenie

Nie [kliknij, aby
obserwować]

Podziel się na facebooku
Ogłoszenie dodane

20170210

Ogłoszenie aktywne do dnia

20170809

Liczba odsłon

2645

Liczba obserwujących

4

Ogłoszenie nieregulaminowe?

Kliknij, aby zgłosić

http://ogloszenia.revolta.pl/konie/szczegoly/47336
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