APRIL-MAJ 2015
UVM 2015
VM for unge heste …
… et mesterskab med hestene i hovedrollen
I dagene 5.-9. august 2015 vil alverdens hestefolk såsom ryttere, barriereryttere, trænere, avlere, dommere og
hestepressen valfarte til den lille tyske by, Verden.
Læs mere om startlister og lign. her
tidsplan for 1ste iagttagelse her
Her er de ekvipager der er videre til 2. UVM-samling d. 22. juni klik her
– håber nogen har tid/lyst til at møde op og heppe!

Propositioner til Sommerstævner
Ringsted Klik her (pdf)
Brabrand Klik her (pdf)

Anmeldelsesblanketter
Anmeldelse til hoppekåring Klik her
Anmeldelse 2-års hopper Klik her
Sidste anmeldelsesfrist:
7/6-2015

SE HER !!!!
Hoppekåring og championatsstævner har ændret dato
Nye datoer er :
27/6- Hoppekåring & championater indledende runde Årslevgården, 8220 Brabrand.
28/6-Hoppekåring & championater indledende runde
Team Cape, 4100 Ringsted.
Vi gør endnu engang opmærksom på at endagsafprøvningen er flyttet til Eliteskuet

Hannover 2015
23-26. juli.
Kom og vær med til det store Internationale Trakehnerstævne i Hannover.
Læs mere her

Edberg
I weekenden(14-15/3) deltog 7 årige Edberg (avler Erik Jørgensen, Herfølge) og hans
ejer Antje Hell i Wiesbaden-Adamstal (DEU)
De lagde ud med en 5. plads i klasse S på trense. Så fulgte en 3.die plads i dressur M** (med 33 starter) og dermed var
de kvalificerede til Prix St. Georges, som de vandt med 69%. Tilføjes skal det, at Edberg var klassens yngste deltager.

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr 1. marts2015
Se listen her

OBS
Nye regler pr.1/1-2015
Link til nye regler her

Nyhedsbrev
Du kan nu tilmelde dig Taf´s nyhedsbrev, og få sendt de seneste nyheder til din email.
Klik her og tilmeld dig!

Landbrugsmessen
Gl. Estrup
Afholdes lørdag og søndag den 30. & 31. maj 2015.
Tilmelding af heste senest den 25. april 2015.
Indbydelse, tilmeldingsskema og udstillerkort kan finde på:
www.landbrugsmessen.dk
Vallakker.
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.

Kriterier for UVM 2015
Der er nu kommet kriterier til udtagelsen til UVM
Læs mere her

Elitestævne 2015
Elitestævnet 2015 flyttes til Allerupgaard ved Odense
d. 21.-23. august 2015

Obs- som vedtaget ved generalforsamlingen er afprøvningen af hopper flyttet til Elitestævnet
Læs mere her

Hest & Rytter
Så genopstår Trakehnersiden i Hest og Rytter.
Allerede fra næste udgave af avisen, vil du kunne læse nyt fra forbundet. Hvis du har en god historie, eller en nyhed du
gerne vil dele, kan du altid skrive til dianna@trakehner.dk, så sikrer vi, at det kommer i avisen.
Af hensyn til forbundets økonomi skal medlemmer der ønsker bladet tilsendt selv betale porto. Fra hest og rytter har vi
fået oplyst at dette koster 295 kr. for et år.

