NOVEMBER 2014
M**-Debut sejr til Edberg
(kilde Trakehner Verband)
Den kun 6 årige kårede hingst efter Connery / Kaiser Wilhelm vandt i Neuberg (DEU) med 69,7% sin allerførste start i
dressur M**. Hingsten, som er født hos Erik Jørgensen i Herfølge havde sin ejer Antje Hell i sadlen.
Tillykke til Antje og til Erik Jørgensen.

Nekrolog
12. november tog vi afsked med Leif Rysgaard fra Kalvehave Kirke.
Leif var en af de dedikerede Trakehner-elskere, som deltog i forhandlingerne med Trakehner Verband, om at starte et
Dansk Trakehner-Avlsforbund op. Anstrengelserne lykkedes og i 1971 var Trakehner-Avlsforbundet i Danmark en
realitet.
Leif har trukket sin del af læsset, han har deltaget i bestyrelsesarbejdet og har i mange år været en del af forbundets
kåringskommission.
Leif havde en stor viden om afstamningerne og kunne fortælle mange interessante historier om mange af de hopper og
hingste, som vores avl bygger på. Mange af dem havde Leif set helt fra de var føl, for Leif og hans hustru Birgit var i
mange år ofte på ture rundt at besøge stutterier, især i Tyskland.
Leif var i mange år en passioneret avler, hvis bærene søjler bl.a. bestod af hopperne Korona, Elitehoppen Karina R og
Cordelia R. For at nævne nogle af de heste, som blev resultatet af Leif’s avlsstrategi, følger her: Kalinka R og Kashmir R
– B-heste i dressur, Karami R og Karisma R – A-heste i dressur og Præmiehoppen Kamelia R.
Caminero R – A-hest i dressur, Præmiehopperne Coriana R og Cortina R – sidstnævnte mor til Præmie- og Elitehingsten
Cadeu.
Leif var også i flere år vores revisor og har tilbragt mange aftenstimer sammen med vekslende kasserer, for i fællesskab
at få årsregnskabet klart til generalforsamlingen.
I 2005 investerede TAF i et regnskabsprogram og efter et par år, blev det besluttet, at bogføringen skulle varetages af
undertegnede og da jeg absolut intet kundskab havde til regnskabsføring på højere plan, blev Leif tilkaldt.
At det overhovedet lykkedes at lære mig at bruge regnskabsprogrammet og opnå en vis forståelse for regnskab, skyldes
alene Leif’s store tålmodighed og grundige, gentagne forklaringer. Det var hårdt arbejde for os begge, men også nogle
fantastisk dejlige dage for mig, for der var heldigvis også tid til lidt pauser, pauser, hvor Leif fortalte om alle sine
oplevelser med Trakehneren og med de mennesker, som omgiver denne fantastiske hest.
Jeg har igennem årene været sammen med Leif ved følbedømmelser og kåringer og kom til at holde rigtigt meget af
ham. Vi er mange, som vil savne Leif.
Sidste gang Leif var på banen, var ved efterbedømmelsen i september i år.
Leif forlod os den 3. november, 70 år gammel.
Æret være Leif’s minde.
Pia Prom.

Grand Prix sejr til Finckenstein
Rikke Svane og Finckenstein stod øverst på sejrsskamlen Frankrig.
Ved weekendens 3-stjernede CDI stævne i Samur - Frankrig, sejrede danske Rikke Svane og hendes 12-årige kårede
trakehnerhingst, Finckenstein (Latimer/Kennedy), suverænt i søndagens Grand Prix Special med et samlet resultat på
71,125%, hvilket var mere end 3 procentpoint til nummer 2. Dette var Rikke Svane og Finckensteins anden sejr ved det

franske stævne, da parret fredag ligeledes tog en sikker sejr i Grand Prix med 70,66%. Stort tillykke til Rikke Svane og
Finckenstein!
Se interview med Rikke Svane og video af hendes ridt på www.topiberian.com

