Årets avler 2011
Internationale trakehnere fra Boeslunde
International er måske ikke den første association man får, når man hører navnet på landsbyen
Boeslunde i Sydvestsjælland. Ikke desto mindre er det trakehneravl med et stort internationalt islæt,
der har ført til, at bestyrelsen for TAF har besluttet at udnævne Mette Hansen fra Boeslunde til
årets avler

.

Baggrunden for udnævnelsen er to markante avlsresultater i 2011 hvor Mette og hendes mand Finn
stillede med årets hoppe i TAF og reservefløjhingten ved Trakehner Verbands kåring i Neumünster.
De to heste er Helouis von Hestebjerggaard og Herakles. De er helsøskende og har hingsten
Gribaldi som far, mens moderen er
Helanah de L efter Michelangelo.
Gennem bedømmelsen til
hoppekåringen og med årets bedste
rideprøveresultat opnåede Helouis
von Hestebjerggaard titlen som
præmiehoppe og blev udtaget til
TAFs Eliteskue på Broholm i
august. På dette skue blev hun
udnævnt til årets hoppe og fik som
den første hoppe i TAF tildelt en
medalje, så hun nu også er
bronzemedaljehoppe. Medaljer af
graderne guld, sølv og bronze blev
indført i TAF i 2011. Helouis er
drægtig ved Aston Martin og skal
fole i marts. Derefter er planen, at
hun skal i ridning, bl.a. med henblik
på deltagelse i championatsklasser.
Mette siger, at hoppen aldrig skal
sælges – både hun og hendes
tiårige tvillingesønner er meget
glade for hoppen.
Herakles blev som omtalt
reservefløjhingst ved kåringen i
oktober, og fik derudover prædikatet præmiehingst. De tyske dommere bl.a. om Herakles, at han er
en fornem dressurspecialist med udtryk, adel og intelligens, hvilket med rette sikrede ham bifald fra
tilskuerne allerede fra første dag i kåringsarrangementet. To år tidligere var han årets hingsteføl i
TAF.
Det internationale islæt i Mettes og Finns avl ses på flere planer. Første element er afstamningen af
Helouis og Herakles. De to hestes hoppelinje har sit udspring i Polen, idet de nedstammer fra
angloaraberhoppen Herba xo, som blev født på statsstutterier Walewice i 1965, men som blev
importeret til Danmark. Denne hoppelinje er gennem generationer blevet plejet af forskellige avlere i
Danmark og har blandt andet også bragt hingsten Blue Hors Hertug.
Faderen Gribaldi er født og opvokset i Tyskland og var fløjhingst ved sin kåring i Neumünster i 1995,
men var gennem sin beskelerkarriere ejet af van Eytert i Holland, hvorfra han havde betydelig
indflydelse på den hollandske varmblodsavl, men også blev brugt en del i den danske trakehner og
varmblodsavl, mens han først hen imod sin sidste levetid blev mere udbredt brugt i den tyske
trakehneravl. Den sportslige succes af hans hollandske varmblodssøn Totilas har i de senere år gjort
hans sønner særdeles eftertragtede i den tyske trakehneravl. Morfaderen den tyske halvblodshingst
Michelangelo tilbragte også en del af sin beskelertid i Holland, hvor han blandt andet fik
varmblodssønnen Michellino, der også har gjort sig bemærket som fader til succesrige dressurheste.
I tillæg til disse to hingstes gennemslag i avlen af dressurheste, så hører de også blandt de hingste,
der har de højeste indekstal ud fra deres døtres hoppekåringsresultater i den tyske trakehneravl.
Det internationale islæt i avlen kan også ses på, at Mette valgte at sælge halvpart i Herakles til
stutteriet Hohenschmark i Grebin ved Plön i Holsten og lod dette stutteri stå for træningen og
fremvisningen af hingsten til forbesigtigelse og kåring i Tyskland. Mette ejer fortsat halvdelen af
hingsten og er således nu international hingsteholder. Hun er meget glad for deres hidtidige
samarbejde og ser frem til det foresatte samarbejde, men på sigt er det dog planen at sælge
hingsten helt til Gestüt Hohenschmark. Mens Blue Hors Hertug i begrænset omfang har påvirket

trakehneravlen i Tyskland, så får Herakles nu muligheden for at udbrede generne fra Herba xo
hoppelinjen, så de ikke kun findes i avlen i Danmark, men også i Tyskland. Muligheden for at
fremstille hingste til kåring i Neumünster er således til gensidig fordel for trakehneravlere både i
Danmark og i Tyskland.
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