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Hingstekåring 2015
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

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

Flotte sejre til
Rikke Svane

Den danske trakehnerekvipage Rikke Svane og hendes tyskproducerede avlshingst
Finckenstein
De vandt i weekenden den 9-11. januar 2015 overbevisende hele to sejre i henholdsvis Grand Prix og Grand Prix
Speciale, ved det internationale 3-stjernede dressurstævne ICNN i Drachten, i Holland.
Læs hele artiklen her

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.

