
Hingstar/valacker: Polska angloaraber som 
varit i galoppträning i Wroclaw (anglo-löp)

TILL SALU: Padron, fux hingst född 2008 
(e. Emaks xo  – u. Pliszka xo e. Decoration 
xo), 162-186-21,5 cm (mkh, bålomfång, 
skena).

TILL SALU: Esteban, svart hingst född 
2008 (e. Emaks xo – u. Esencja xo e. 
Jalienny xo), 162,5-186-20 cm (mkh, 
bålomfång, skena).

TILL SALU: Espino, fux hingst född 2008 
(e. Devin du Maury xo – u. Emina xo e. Di-
visor xx), 165-194-21 cm 

TILL SALU: Arawak, brun valack född 
2008 (e. Devin du Maury xo – u. Arieta 
xo e.  Autokrata xo), 155,5-182-20,5 cm 
(mkh, bålomfång, skena).

Emerald, fux valack född 2008 (e. Devin du 
Maury xo – u. Emarilla xo e.  Decoration 
xo), 158,5-184-19,5 cm (mkh, bålomfång, 
skena).    SÅLD.

Edmont, skimmel valack född 2008 (e. 
Devin du Maury xo – u. Edycja xo e.  
Vis Versa xo), 160-186-21 cm (mkh, 
bålomfång, skena).    SÅLD.   

Polsk anglohingst född 2005

TILL SALU: GLb Drwal, skimmel hingst 
född 2005 Hebab o (shagya-arab) – u. 
Draga xo e. Emir xo),  Young licensed 
stallion, 170-193-20 cm (mkh, bålomfång, 
skena).

Wroclaw-tränade sålda på auktionen

Edmont på auktionen den 26 november. SÅLD

Wroclaw-tränad 
SÅLD: Remiks, svart hingst född 
2008 (e. Dounba xx – u. Rafa xo e.  
Vis Versa xo), 162-184-20 cm



 

POLSKA BETECKNINGAR PÅ RASER
oo = arabiskt fullblod 

xx = engelskt fullblod 

xxoo = angloarabiskt fullblod 
 
o = shagya-arab 

xo = angloarab  
motsvarar Sveriges angloaraber i Sektion II (max 6,25 % främmande blod) eller 
Sektion III (mer än 6,25 % främmande blod och andelen angloarab måste vara 
minst 50 %.) Det främmande blodet får inte utgöras av ponnyras, kallblods- 
ras, ras av cob-typ eller okänd härstamning.

STON: Polska angloaraber som varit i 
träning på banan i Wroclaw (anglo-löp)

TILL SALU: Ardenia, skimmel sto född 2008 (e. Devin du Maury xo – u. Artena xo e. 
Szał xxoo (angloarabiskt fullblod), 161-192-20 cm

TILL SALU: Damieta, brunt sto född 2008 (e. Emaks xo – u. Dasza xo e. Hebab o 
(shagya-arab), 160-187-18,5 cm

TILL SALU: Eskadra, mörkbrunt sto född 2008 (e. Dounba xx – u. Estyma xo e.  
Veritas xo),  161-190-20 cm

TILL SALU: Damieta, brunt sto född 
2008 (e. Emaks xo – u. Dasza xo e. 
Hebab o (shagya-arab), 160-187-
18,5 cm, tränad på banan i Wroclaw.

TILL SALU: Ardenia, skimmel sto född 
2008 (e. Devin du Maury xo – u. Artena 
xo e. Szał xxoo (angloarabiskt fullblod), 
161-192-20 cm, tränad i Wroclaw.

TILL SALU: Armenka, mörkbrunt (svart) sto 
född 2006 (e. Hebab o (shagya-arab) – u.  
Armilla xo e. Cynik xx),  160-195-18,5 cm

Till salu: Polska angloaraber, ston

TILL SALU: Adrianka, mörkbrunt sto 
(svart) född 2007 (e. Dounba xx – u. Adri-
atica xo e. Jalienny xo), 163,5-182-20 cm


