FEBRUAR 2015
Godt gået 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.
ARTIKLER

Årsberetning for 2014 klik her

Konstituering af bestyrelsen 2015
klik her

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.

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

Så er hingstekåringen 2015 afholdt
Selv om fremmødet af trakehnerhingste var lidt tyndt hyggede vi os endnu engang med
oldenborg-folket.
Den eneste hingst der blev flot fremstillet var
LAKAJ efter PREUSSEN-WIND / BUDDENBROCK
Avlet og ejet af Kaj Olesen, Errindlev

Denne dejlige 5 årige hingst blev desværre ikke kåret, men forhåbentlig får vi ham snart at se igen på dressurbanerne,
han viste allerede sine store evner under rytter, til 4 års championatet,hvor han blev nr.3 i finalen.
Dernæst kom Chinet, som er handicaprytter grad 1, med sin dejlige trakehner Alpenfürst. H, og red en flot opvisning for
os. Tusind tak for det.

Chinet og Alpenfürst H
Endnu engang ser vi at trakehneren også kan bruges som handicaphest.
Vel mødt til generalforsamlingen den 22. februar kl. 10 på Middelfart ridecenter

Årets avler 2014
Traditionen tro blev årets avler udnævnt I forbindelse med årets hingstekåring.

Læs mere her

Her kan du se kataloget for hingstekåringen 2015
Link til katalog her

Anne Troensegaard tildeles Schwadroneurs
vandrepokal 2014
Anne Troensegaard og Litvinenko Sjæltofte cementerer, at de har fået en drømmestart
på en lovende karriere, når de ved trakehner-Avlsforbundets hingstekåring i starten af
februar, tildeles Schwadroneurs Vandrepokal på baggrund af ekvipagens suveræne
sportslige præstationer i 2014.
Læs hele artiklen her

Hingstekåring 2015
Hingstekåringen i 2015 nærmer sig med hastige skridt
D. 7. februar afholder TAF hingstekåringen, og ligesom de forgangne år, afholdes arrangementet på Middelfart
Ridecenter i samarbejde med DOA.
Ønsker du at tilmelde din hingst til hingstekåringen, kan tilmeldingsblanketten findes her
(filen downloades til din computer)
Sidste frist for tilmelding er 7/1 2015
Vi håber, at kunne se en masse dejlige unghingste blive fremstillet samt at se kårede hingste til fremvisning.

OBS Ranglisten
HUSK – at hvis du vil have dine resultater med fra sommerstævnerne, så skal din
tilmelding og indbetaling ske senest d. 01.12.14
Du kan selvfølgelig til enhver tid tilmelde dig ranglisten, men efter 01.12.14, så tæller dine resultater først fra den dag
betalingen er på TAF’s konto.
Så skynd dig at få dig meldt på og få betalt, så dine resultater kan tælle allerede fra sommerens stævner
Se regler m.v. her

Uovertruffen trakehner
Elitehingsten Gribaldi
Elitehingsten Gribaldi (Kostolany – Ibikus) fører 2014 WBFSH’s rangliste for avlshingste i kategorien Dressur med
29,497 point, foran De Niro (25,253), Florestan I og Donnerhall.
Gribaldi lå på 2nd pladsen i 2013.
Gribaldi er far til et flertal kårede sønner og betydelige præmie- og statspræmiehopper samt succesfulde sportsheste.
I Danmark er hingsten registreret med 293 afkom.

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

