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MOHITO
Płeć

Ogier

Wiek

ur. 2014 / 1 lat

Wzrost
Maść

gniada

Rasa

małopolska

Ojciec

SEX po First des Termes

Matka

MALINA po DEREŃ

Cena

4000 pln

Lokalizacja

świętokrzyskie

Przeznaczenie sportowe
Hipoterapia
Rekreacja
Western

Hodowla
Skoki
WKKW

Rajdy
Ujeżdżenie
Zaprzęgi

Opis
MOHITO
ogierek, ur. 2014, gniady, rasa młp.
matka: MALINA po DEREŃ
ojciec: SEX
Baza Koni:
http://www.bazakoni.pl/mohitosexmalina
Ogierek z przeznaczeniem do sportu: skoki, WKKW.
Po wyśmienitym ogierze SEX  wybitnym w zakładzie treningowym i z bdb
osiągnięciami w sporcie.
Ojciec SEX rasy małopolskiej, ur. 2004, siwy.
Bonitacja: 83 pkt, wzrost: 167 cm, obwód: 198 cm, nadpęcie: 20,5 cm.
Sex ukończył zakład treningowy na pierwszym
miejscu z oceną wybitną, po czym był użytkowany z powodzeniem w WKKW pod
Kamilem Rajnertem. Miedzy innymi:
 ZO CBiały Bór  II miejsce
 MPMKC Biały Bór 6latki  III miejsce
CIC Sopot CNC*  I miejsce
 CIC2*/CIC1* Biały Bór  II miejsce
Ogier ten jest złotym medalistą KWZH Poznań oraz Championem Młodzieżowego
Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu. Sex pochodzi z bardzo zasłużonej
kieleckiej linii żeńskiej tzw. "Linii Kasperkowej". Matka tego konia, klacz Sonia jest
córką bardzo urodziwego, zasłużonego dla hodowli ogiera Elam (84 pkt), który
posiada cenną krew Przedświtów. Natomiast jego ojciec, First des Termes, posiada
w rodowodzie tak znakomite francuskie konie, jak Arlequin czy Nithard, które to
zostawiły po sobie znakomite potomstwo. Sex to wybitny koń o sportowych
predyspozycjach i urodzie.
Dziadek DEREŃ rasy małopolskiej, ur. 1996, kasztanowaty.
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
http://ogloszenia.revolta.pl/konie/szczegoly/20536
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świetny charakter,
dzięki czemu cieszy się popularnością wśród klientów z Polski oraz z zagranicy.
Córka Derenia, klacz Megi  pełna siostra matki Mohito, 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.
więcej zdjęć tu:
https://picasaweb.google.com/101357714278334580470/MOHITO
CENA: 3500 ZŁ
Istnieje możliwość transportu za dodatkową opłatą.
Konik prosto od hodowcy.
Galeria zdjęć
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