DECEMBER 2015
Jule og nytårshilsen
Så nærmer julen 2015 og det nye år 2016 sig med raske skridt 2015 må vel siges at have
været et succesår –
Reservesiegeren i Neumünster Helium, dyreste ridehest Halle Berry, dyreste hoppe Salza, Edberg og hans ejer/rytter fik
overrakt den gyldne nål og Cadeau Elitehingst og nu årets Trakehnerhingst i Tyskland – alle dansk opdrættet. Stort
tillykke til avlerne.
Bestyrelsen vil igen i år, bruge anledningen til at sende en stor hilsen og en kæmpe tak, til alle de mange frivillige, der
gør en kæmpe indsats i forbundet og til vores arrangementer, samt til vores sponsorer
Også en stor tak til de mange trofaste deltagere ved vores arrangementer og som støtter op omkring vores smukke og
dejlige trakehnere
Husk at hingstekåringen i 2016 løber af stablen d. 19. og 20. februar. Arrangementet afholdes på Middelfart Ridecenter
som tidligere år, men denne gang kun med fokus på trakehnere. Se det spændende program på hjemmesiden
Generalforsamlingen er d. 7. februar 2016 – nærmere information omkring dette følger snarest
Med ønsket om, at 2016 vil fortsætte i samme spor, vil bestyrelsen i Trakehner Avlsforbundet gerne ønske alle
medlemmer, frivillige og sponsorer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle
På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen
Formand

Tilmelding af hingste til kåring
Sidste frist for tilmelding er 18. jan. 2016
Du kan tilmelde din hingst her både online og via en pdf-fil

Godkendt hos det tyske Oldenburger Verband i
Vechta.
10. december havde hingste fra forskellige avlsforbund mulighed for at stille til
godkendelse hos det tyske Oldenburger Verband i Vechta.
8 hingste blev godkendt, bl.a. den dansk fødte Helium (Millennium + Hirse HT 1247/Induc, avler Alan Nissen) –
reservefløj ved kåringen i Neumünster blev optaget uden begrænsninger. Fløjhingsten Perpignon Noir
(Schwarzgold/Maizauber) samt den kårede Sir Samoa (Millennium/Cadeau) fik begge en begrænset tilladelse på 30
hopper pr. år.

Hingstekåring 2016 i Trakehner Avlsforbundet

Der afholdes Trakehner hingstekåring den 19. og 20. februar 2016 på Middelfart
Ridecenter.
I modsætning til tidligere år gennemføres arrangementet alene med fokus på Trakehnere! Vi håber at kunne præsentere
mellem 5 og 10 hingste, som nu får de bedste betingelser for at præstere optimalt.
Samtidigt får vi som forbund mulighed for at supplere hingstekåringen med andre aktiviteter, som vi håber interesserer
både avlere og ryttere. Vi inviterer blandt andet til clinic for 5-7 årige trakehner dressurheste. Her modtager rytterne
kompetent undervisning og ejerne får mulighed for at vurdere hestens kvalitet og aktuelle form i god tid inden
sommerens arrangementer.
Lørdag får ekvipagerne mulighed for at fortsætte træningen og/eller deltager i det uofficielle DM for Trakehnere. Der er
ingen aldersbegrænsning i konkurrencen, som bedømmes af erfaren dommer. Der er præmier til de bedst bedømte
ekvipager.
Foreløbigt rammeprogram kan ændres i takt med tilmeldinger.
Fredag: - Signalement, fast bund og Løsspringning
- Aftensmad - Med det bedste fra Hell´s Kitchen
- Clinic
Lørdag: - Hingste longeres
- Championatstræning (træningssamling for 5-7 årige Trakehnere)
- Årets avler
- Præsentation af kårede hingste
- Schwadroneur´s VP.
- Frokost
- Hingste løse
- Uofficielle DM for Trakehnere – Åbent for alle trakehnerheste
- Oprangering og kåring

Black Friday priser
Tjek de nye pandebånd m/bling i shoppen

Niels Therkelsen og TAF’s veje skilles
Ved udgangen af november skiltes Niels Therkelsen og TAF’s veje, idet Niels har fået
arbejde som Manager hos Stutteri HP Horses i Hillerød.
Niels har i flere år været medlem af avlsledelsen og af kåringskommissionen, hvor Niels har gjort et stort stykke arbejde.
Vi i bestyrelsen har været meget glade for samarbejdet, et samarbejde som desværre ikke er foreneligt med Niels nye
job.
Vi ønsker Niels held og lykke i det nye job.
På vegne af bestyrelsen
Helle Kjær Jørgensen

Niels i aktion ved eliteskuet på Allerupgaard, sammen med Hans-Wilhelm Bunte og Irene de Darco.

Nye områder af lov om hold af heste træder i kraft
fra 2016
Fra januar 2016 træder således §11, §16 og §18 i kraft.
Det er paragraffen om gulvet i stalden + paragraffen omhandlende adgang til fold + foldstørrelse.
Der er også ny EU-lovgivning om registrering af heste som træder i kraft 1/1 2016.
Læs her hvad det kommer til at betyde for dit hestehold.

Welt-Cup placering til Finckenstein

I Lyon kvalificerede Rikke Svane og hendes 13 årige hingst Finckenstein sig igennem Grand Prix, til at starte i en Kürklasse, en klasse, hvor parret vel endnu må betegnes som novicer. Her endte parret på en flot 8. plads, med 72,125%!

Springhoppe til Danmark
Læs mere her

Millennium-søn til Danmark
Læs mere her

Dansk triumf i Neumünster 2015
Årets tyske Trakehner hingstekåring 2015 stod på mange måder i Danmarks tegn.
Hingstekåringen stod på stor anerkendelse og hæder til de deltagende danske heste, de
høje salgspriser til auktionshestene der repræsenterede den danske avl, og flotte
hædersbevisninger til danske heste i avl og sport.
Læs mere om den danske triumf 2015 hos det tyske moderforbund i artiklen her.

JBK
Tillykke til Placido Domingo med den flotte 6 plads i 6 års Dressurchampionatet

Danske trakehnere kan - kæmpe succes i
Neumünster
Efter 4 helt forrygende dage i Neumünster, må det siges at være en kæmpe succes for de
danske trakehnere.
Læs hvordan det gik her

Sommerstævner 2015
Præmiehopper i forreste række ved sommerstævnet i Ringsted.
Trakehnernes Sommerstævne den 27. juni i Ringsted, bød på flot ridning. Glædeligt var det, at se, at de højtpræmierede hopper
nu er med helt fremme i sporten, og der er så høj kvalitet i de unge heste, og rigtig mange elegante ekvipager, hvor hest og
rytter klædte hinanden utroligt godt, med en øjensynlig god fornemmelse for hinanden.
Læs hele artiklen her
Se resultater fra Brabrand her
Se resultater fra Ringsted her

Så er resultaterne fra hoppekåringerne klar
Klik her

SE resultater fra følbedømmelse her
og se galleriet med de dejlige føl her

Rikke Svanes og Finckensteins vej til EM
Landsholdet
Rikke Svane og hendes trakehner, avlshingsten Finckenstein, er netop udtaget til landsholdet ved det kommende EM i
August, og er et lysende eksempel på, hvordan flid og dedikation foruden et enestående kammeratskab og samarbejde
mellem hest og rytter, kan skabe resultater uden at man nødvendigvis er født med en guld-ske i munden.

Læs hele artiklen her

Edberg optages i hingstebog I
Den blot 7 år gamle dansk avlede trakehner hingst Edberg, har på baggrund af sine sportslige præstationer, netop
formået at opfylde kriterierne for endegyldig optagelse i hingstestambog I, i det tyske trakehner forbund. En stor ære for
den dansk avlede hingst og dennes danske avlere Bodil og Erik Jørgensen.
Læs hele artiklen her

Aston Martin placering i Grand Prix i Lier.
Helene Melsen og hendes kårede hingst Aston Martin deltog i Grand Prix i Belgiske Lier, hvor de placerede sig på en 15.
plads i kvalifikationen, i Küren satte de sig på 7. pladsen med 71%.
Tillykke til Helene og til avlerne Lone Andersen og Johnny Sørensen.

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. Nov. 2015
Se listen her
Husk at hvis du vil have dine point med fra sommerstævnnet og fremad skal du tilmelde dig og betale inden 1/12- 2015

Placido Domingo / Maria Anita Andersen
Ved Blue Hors Dressurfestival fik Hingsten Placido Domingo med sin rytter Maria Anita Andersen 1. pladsen i MB3 med
71,688% og 2. pladsen i MB2 med 69,276%.
Tillykke til Maria og til ejer Jørgen Steen.

