JULI 2014
Resultater af årets følbedømmelser
Årets følbedømmelser fandt sted d.
25.-28. juli
Nedenfor her finder du et skema med sesultaterne fra årets følbedømmelser. Nærmere beskrivelse følger
Se resultaterne her

Resultater af årets hoppekåring
Årets hoppekåring fandt sted i weekenden d. 28.-29. juni
Årets hoppekåring fandt sted i weekenden d. 28.-29. juni. En weekend med smukt vejr og smukke trakehnere – kan man
ønske sig mere. Læs hele beskrivlesen af hoppekåringen her..
Se resultaterne her
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Litvinenko Sjælstofte til UVM
Litvinenko Sjælstofte blev d. 22/7 udtaget til, at skulle repræsentere Danmark ved UVM i
Verden
Den endelige udtagelse til UVM i Verden, fandt sted d. 22/7, og her blev Litvinenko Sjæstofte e. Imperio/Pidroneur (opdr.
Annette Olesen og Søren Rasmussen) udtaget som en af de fire 5-års heste, der skal repræsentere Danmark. Litvinenko
Sjælstofte blev pga af de nye udtagelseskriterier, der så dagens lys i 2014, udtaget direkte til bruttotruppen, på baggrund
af hans resultat ved Championatet på Broholm i 2013, hvor han vandt.
Den kårede trakehnerhingst Edberg e. Connery/Kaiser Wilhelm (opdr. Bodil og Erik Jørgensen) blev udtaget som
reserve blandt de 6-års.
Dette er et rigtig flot resultat for den danske trakehneravl, og vi ønsker stort tillykke til avlere og ejere af de to heste.

Nye sponsorater til TAF
Vi har været så heldige, at have fået 2 nye fantastiske sponsorater til TAF, så støt op om
firmaerne og dermed støtter du også TAF
De nye sponsorer er:

Autohuset Kronsbjerg

Odense, Rugårdsvej 140-144
Svendborg, Odensevej 148
Nyborg, Lyøvej 2
Tag dit katalog med fra vores arrangementer til Kronsbjerg, så får du specielle tilbud blandt andet omkring at få sat træk
på bilen.

Kongeå trailercenter
Stenbroalle 1-3
6650 Brørup
Hvis du kommer med et katalog fra et TAF-arrangement (følskue og ridestævner 2014 og hingstekåring 2015) fra nu og
frem til 1. april 2015 får du følgende mulighed:
Kongeå Trailercenter monterer ved køb af brugt hestetrailer tyverisikring med overtræk
Ved køb af ny hestetrailer monterer Kongeå Trailercenter et trådløst kamera i traileren
Kongeå Trailercenter fotograferer den glade køber med sit køb og sender billedet til TAF som offentliggør det på TAF’s
hjemmeside, Trakehner Danmark og TAF's andre medier.

Samarbejdet med hestebladet Hest & Rytter er
ophørt fra
og med juli måned.
Med afsæt i den anstrengte økonomi i Trakehner avlsforbundet fik bestyrelsen på
generalforsamlingen mandat til at genforhandle aftalen med bladet Hest og Rytter.
Trods konstruktiv dialog og stor vilje hos udgiveren af Hest og Rytter, lykkedes det ikke
at finde en løsning, som i en økonomisk forstand, var væsentlig bedre end den allerede eksisterende aftale. Dette har
desværre betydet, at samarbejdet mellem Trakehner avlsforbundet og Hest og Rytter er ophørt fra og med julinummeret.
Der er ikke planer om at indgå samarbejde med et andet tidskrift og forbundets medlemmer bedes derfor søge
information via hjemmesiden www.trakehner.dk
På vegne af bestyrelsen
Alan Nissen
Kasserer.

2 trakehnere videre til den endelige UVMudtagelse
Opdateret: D. 22. juli afholdes den endelige UVM-udtagelse med deltagelse af 2
trakehnere
Ialt 15 heste, 8 5-års og 7 6-års, er gået videre til den endelige UVM-udtagelse, som finder sted på Vilhelmsborg d. 14.
juni. To af disse heste er trakehnere. Det er hhv. den 5-årige Litvenenko Sjælstofte (Imperio/Pidroneur) og den 6-årige
kårede hingst Edberg (Connery/Kaiser Wilhelm).
Tilskuere er velkomne, så kom og støt op om de to trakeherne. Liste over inviterede heste ses her

Det Fynske Dyrskue 2014
Ved Det Fynske Dyrskue 2014 deltog en enkelt trakehner som opnåede et flot resultat

Det er ikke hvert år, at man på Det Fynske Dyrskue er så heldige at have deltagelse af trakehnere, men dette var
tilfældet i 2014. Her deltog den 9-årige hoppe, Raket Galliano e. Travell/Gortus (avlet af Sidse Fidler Rasmussen og ejet
af Charlotte Hermansen), og opnåede flotte 23 point og ærespræmie. Stort tillykke.

