JUNI 2014
Åbent hus hos stutteri Højagergaard

Søndag d. 20.04.14 var der åbent hus på Stutteri Højagergaard v/ Bente og Jørgen Steen
Jensen.
Der blev fremvist flotte, velgående hingste og diverse afkom efter hingstene
Af de fremviste hingste var 3 TAF kårede hingste, nemlig Fly Society xx, Prinz K3 og Placido Domingo, alle smukt redet
af stutteriets faste berider Mikael Ketelsen.
Først så vi Fly Society xx – kun redet 2 gange det sidste halve år, men utrolig velgående og samarbejdsvillig -denne
store, smukke fuldblodshingst. Efterfølgende så vi et par dejlige afkom efter Fly Society, det ene en 2 års hoppeplag efter
Perle som jo også er mor til Prinz K3 og Placido Domingo, samt blandt andet hoppen Perlenglanz, som jo er mor til
præmiehingsten Perlenfischer. En rigtig stærk hoppestamme
Derefter blev Prinz K3 fremvist – en fornøjelse at se den store, smukke, sorte hingst, tilbage i super form. Velgående og
med ørene fremme i smukke traversader, piaf og galopchangementer. Hingsten har under Mikael udviklet sig helt utroligt
og har debuteret i Prix St. George. Prinz K3 afsluttede sin fremvisning med at bukke pænt for publikum.
Også her blev der fremvist afkom – en fantastisk 3 års DV hoppe ejet af Ole Hummelshøj, med et tydeligt præg af Prinz
K3
Sidst i rækken af hingste kåret i TAF kom den unge, utroligt velgående Placido Domingo. Hingsten klarede sig jo super
flot i 2013 og sluttede på en flot 10. plads i 4-års JBK’s championatsfinalerne. Han fortsætter linien i 2014 og har været
startet 2 gange i LA1 indtil nu – begge gange endt på en 1. plads med så flotte karakterer som 73,333 og 75,741!
Efterfølgende blev der fremvist 2 smarte, sorte 1 års hingsteplage efter Placido Domingo, fra Anders Dahl i Brabrand.
Dagen sluttede med hygge på gårdpladsen i flot solskinsvejr. Tak til Bente og Jørgen, for en dejlig dag med smukke
heste, hyggelig hestesnak og rigtig flot ridning af Mikael Ketelsen. En fornøjelse at se en rytter som i den grad formåede
at få alle hingstene vist frem på hestens præmisser, alle med gålyst, indundergriben, rygsving og frihed fortil.
HJ

Propositioner til sommerstævner
2014
Propositioner til Sommerstævnerne 2014 er nu online
Du finder propositionerne under menupunktet "Ridning - Stævner", eller ved at klikke på linkene herunder
Propositioner Ringsted
Propositioner Årslevgården
Anmeldelsesfristen er 15. juni 2014

Trakehnerhingst til UVM-iagtagelse på
Vilhelmsborg
D. 3/5 2014 deltager den 6-årige trakehnerhingst Edberg ved UVM-iagtagelsen på
Vilhelmsborg.
Edberg, efter Connery med Kaiser Wilhelm til morfar, er avlet af Erik Jørgensen. Han blev kåret i 2010 i Neumünster og
deltager altså nu ved UVM-iagtagelsen på Vilhelsmsborg d. 3/5 2014.

Hingstekåring 2014 - tak til vores hjælpere!
Efter en vel overstået hingstekåring med kåring af 2 hingste, vil vi gerne sige et stort tak
til alle vores flittige hjælpere, der er med til at få dette arrangement til at køre.
Tak for jeres altid flittige og professionelle indsats og gode humør.
Og det er jo som altid en fornøjelse at være på Middelfart Ridecenter, med de utroligt dejlige faciliteter, hjælpsomme
ansatte og lækre mad.
Og dejligt at se, at vores samarbejde med DOA som altid bare fungerer og at 350 tilskuere havde fundet vej til Middelfart
denne dag.
2014 var desværre ikke så stort et hold, kun 3 unghingste og 1 ældre var med, men vi kan så glæde os over, at
kvaliteten i holdet var meget høj.
På bestyrelsens vegne

Hingstekåring 2014

På Middelfart Ridecenter kåredes lørdag den 15. februar 2 hingste
Fløj blev den 3 årige Di Caprio (billedet) fra Berner Olsen & Kaj Olesen, Errindlev.
Hingsten opnåede kåring og dermed 1 års bedækningstilladelse.
Di Caprio er avlet af Manfred Wagner, Irsch/Saar i Tyskland og er efter Impetus og Distelrose, med E.H. Gribaldi som
morfar.
Ligeledes blev den 8 årige araberhingst SR Dorwan ox fra Stald Rosenhøj, Rødkærsbro anerkendt til avl.
Hingsten har gået væddeløb i årene 2009 til og med 2013 og har vundet tæt på en halv million Svenske Kroner og på
denne baggrund blev hingsten kåret og skal ikke aflægge yderligere prøve.
SR Dorwan ox er efter Marwan ox og Dorwana Kossack ox, med Dorwan du Cayrou ox til morfar og er født hos udstiller.
Publikumskonkurrencen ”Dagens Hingst”, blev vundet af katalog nr. 3 Husar, som betog publikum med sin gangformåen
i alle 3 gangarter. Der blev efterfølgende trukket lod blandt de personer, som havde stemt på Husar og her blev vinderen
Yurdaer Dumlu fra Næstved – Husar’s ejer.
Læs hele beretningen her

Nye udtagelses- kriterier til UVM
I februar 2014 er der kommet nye udtagelseskriterier til UVM som er til fordel for
trakehner-hestene

Fra år 2014 vil der være en ny udtagelsesprocedure forud for VM for unge heste i dressur, da udtagelse vil ske på
baggrund af championaterne i de to avlsforbund i Danmark, der er medlem af WBFSH, ved Dansk Ride Forbunds
Championat (JBK) samt ved en ekstra udtagelsesmulighed arrangeret af UVM-udvalget.
Der udvælges en bruttotrup, og UVM-udvalget indbyder til 3 besigtigelser med bistand fra berider Finn Greve. Til hver
besigtigelse vil der foregå en frasortering, hvorved antallet nedbringes til 8 ekvipager i hver årgang. Den endelige
udtagelse sker på baggrund af programridning bedømt af dommerne Birthe Lyder og Susanne Baarup, samt
iagttagelserne foretaget af Finn Greve.
Udvælgelsen af hvem, der skal repræsentere Danmark til UVM 2014, sker således i 2014 på baggrund af såvel
programridning som iagttagelse fra samlingerne.
Bruttotruppen består af:
- De to bedste TAF-heste fra Dansk Trakehner Avlsforbunds Championat 2013 i hver årgang (4- og 5- års)
- De 6 bedste DV-/TAF-heste fra 4- og 5-års klasserne til Dansk Ride Forbunds Championat for unge heste (JBK)
- De 6 bedste heste fra Dansk Varmblods Unghestechampionat i Herning
- UVM-iagttagelser, der afholdes af UVM-udvalget, er placeret:
Den 3. maj på Vilhelmsborg, Aarhus (Birthe Lyder)
Den 9. maj på Noagaard, Skælskør (Birthe Lyder)
Her udtages samlet henholdsvis 6-8 stk. 5-års og 10-12 stk. 6-års fra de to iagttagelsespladser.
- Bruttoholdet vil derved samlet bestå af cirka 40 stk.
Læs "Kriterier for udtagelse til VM for unge heste i dressur 6.-10. august 2014" her
Hent tilmeldingsblanket til UVM-iagttagelsesklasse 2014 her

Årets avler 2013
I forbindelse med hingstekåringen i Middelfart blev årets avler 2013 udnævnt.
Bestyrelsen har valgt at udnævne Tonny Bang som "Årets avler 2013", på baggrund af de flotte resultater, har har
opnået i løbet af året
læs artiklen om årets avler her

Landbrugsmesse Gl. Estrup
Landbrugsmesse lørdag og søndag den 24. & 25. maj 2014.
Tilmelding af heste senest den 23. april 2014.
Indbydelse, tilmeldingsskema og udstillerkort kan finde på:
www.landbrugsmessen.dk
Der kan igen i år udstilles vallakker på 4 år og derover.
Vallakker kan indgå i en samling med max. 50 %
Alle er velkomne.
Kontaktperson: Kristian Jensen, 40 42 02 01.

Trakehnere til DM i dressur
Flere trakehnere deltog ved DM i dressur, og opnåede flotte placeringer!
Finckenstein TAF 1003 og Rikke Svane opnåede en samlet 5. plads i DM Dressur for seniorer med en samlet score på
213,722 den 8. juni på Broholm ved Gudme.
Tillykke til Rikke og Finckenstein med det flotte resultat!

Ved samme stævne placerede Chinett Lauridsen og Alpenfürst H sig på en 3. plads med 126.049 point i DM
Paradressur Grad I. Lonnie Guldfrø og Catwalk blev nr. 4 med 131.045 point i DM Paradressur Grad III og Ann Svelmøe
Hansen og Hefaistos fik en 4. plads med 131.445 point i DM Paradressur Grad IV.
Stort tillykke med placeringerne.

Trakehnere på Roskilde dyrskue
Roskilde dyrskue viste sig på bedste vis med sol, sommer og masser af flotte dyr.
Desværre var kun 2 trakehnere repræsentanter for racen, men som man siger: lidt men godt.
Lise Schultz, Slagelse fremstillede en 4 års hoppe efter Connery / Adenauer, en dejlig racetypisk hoppe med god skridt
og trav, som dog blev hæmmet lidt af en tyk bagkode, på grund af en skade, som hoppen havde pådraget sig dagen før.
Hoppen blev tildelt 22 point.
Fra Kaj Olesen, Errindlev kom en rigtig dejlig 2 års hoppe efter Preussen-wind / Buddenbrock (billedet), med en god
kombination af både racepræg og ride model og særdeles god skridt og trav. Med 23 point var hoppen også med i
konkurrencen om Skuets bedste 2 års, hvor den fik en flot 3 plads.
Tak til udstillerne som fremviste hestene i flot dyrskueform.
I. Darko

Placido Domingo videre til semifinalen
Placido Domingo TAF 1203 opnåede ved et stævne hos Sportsrideklubben Aalborg den
15/6, en 3. plads
Hingsten opnåede 8,620 point, i en kvalifikationsklasse til DRF’s championat i dressur, hvilket giver adgang til
semifinalen. I 2013 kvalificerede hingsten sig også til mellemrunden i DRF’s championat og Placido Domingo er derfor
nu færdigkåret, idet han har opfyldt forbundets krav til afprøvning.
Tillykke til ejeren Højagergaard v/Jørgen Steen Jensen, Langå

Finckenstein TSF nr. 5 til DM i dressur

Finckenstein TSF gjorde, med sin rytter Rikke Svane, en imponerende debut ved DM i
dressur (Foto: Solid Design).
Ved det netop overståede Danmarksmesterskab i dressur, fik Rikke Svane med trakehnerhingsten Finckenstein TSF en
imponerende debut, at endte på en smalet 5. plads. Læs artiklen om den smukke, sorte hingst her

