Årsberetning 2018
Kære generalforsamling
Endnu engang har vi taget hul på et nyt år – nemlig 2019 – og kan se tilbage på endnu et godt år i TAF
Vi startede året 2018 med Hingstekåringen og DM for Trakehnere d. 24.02.18. Denne gang i Vejle, da
Middelfart ikke længere var en mulighed.
Der var 2 hingste tilmeldt kåring, men desværre opnåede de ikke kåring.
Også i 2018 gennemførte vi DM for Trakehnere i forbindelse med hingstekåringen – et super arrangement
og en fornøjelse at se alle de skønne og dygtige ekvipager der ’dansede’ sig igennem deres programmer.
Ikke mindre end 28 ekvipager var tilmeldt og værd at bemærke, at årets hoppe 2013, fløjhingsten 2011,
fløjhingsten 2016, en sølvmedaljehoppe, en bronzemedaljehoppe også var at finde imellem de dejlige
ekvipager som kæmpede om de flotte præmier fra arrangementets hovedsponsor Skibby HC.
Vinderen af DM efter et fantastisk flot ridt, blev Nanna Skodborg Merrald på Lacroze Selsø efterfulgt af
Jeannette Sund på Kaiser Adler og Natalie Hering på Litvinenko Sjælstofte. TAS udnævnte ved
arrangementet Årets mest talentfulde ekvipage, som blev Rebecca Svane på Opera.
Så havde vi en lille pause fra arrangementer, den dejlige forårstid, hvor føllene bliver født.
Bedækningstallet var desværre faldet lidt ift. 2016, men var alligevel pænt med 72 bedækninger.
Desværre endte vi med, pga. forskellige uheldige omstændigheder, kun at have 58 levendefødte føl, og
dermed en tilbagegang ift. 2017 på 7 føl.
23. – 24. juni 2018 var det så tid til hoppekåringerne og sommerstævnerne. Bestyrelsen havde besluttet,
at for at få større deltagelse til de ordinære kåringer, så var det kun muligt at få hopper med føl ved siden,
kåret til følbedømmelserne. Så dejligt at se lidt flere hopper til kåring på de ordinære pladser. Det er jo
nogle små årgange vi er i gang med, men der var 9 hopper tilmeldt i Ringsted og 6 hopper + en 2 års i
Egum. Desværre var der en del afbud i Egum, så vi endte med 4 hopper til bedømmelse.
Men kvaliteten må siges at være helt i top. Fløjen i 3-års holdet i Ringsted gik til Happy Surprice Selsø e.
Scwarzgold og Honeygirl e. Sixtus avlet og ejet af Stutteri Selsø v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard
som opnåede 57 point. Fløjen i 4-års og ældre, gik til Vogue De La Vie e. Herbstkönig og Vivre e.
Hohelstein avler og ejer Rosita Larsen som også opnåede 57 point.
Så gik turen til Egum om søndagen, hvor vi igen fik fornøjelsen af nogle hopper at super høj kvalitet.
Fløjen i 3-års holdet gik til smukke og velgående Klokke Sct. Olav e. Donauruf og Korintha Sct. Olav e.
Hohenstein avlet og ejet af Bente Retoft – Klokke fik den imponerende sum af 61 point. I Egum var der
ingen 4-års og ældre hopper til kåring.
Sommerstævnerne var desværre en stor skuffelse ift. antallet af starter. Der var meget få tilmeldte og
desværre meget stort frafald til begge stævner. Ringsted endte med kun 16 starter og Egum kun 14
starter. Og det er for stort et arbejde, til at have så lille en tilslutning, så det arbejdes der med i øjeblikket.
Følbedømmelsesrejsen var som oplyst på generalforsamlingen, med lidt færre pladser og det gav mere
’luft’ for de dommere der var med rundt. Men igen i 2018 en fantastisk kvalitet i føllene rundt omkring.
Der er i 2018 født 31 hingsteføl og 27 hoppeføl. Og sikke nogle føl – ved hingsteføllene flere føl på 60 og
60,5 – årets højst bedømte hingsteføl med 60,5 blev Barneystein e. Finckenstein og Butterfly e.
Summertime avlet og ejet af Tonny Bang. Barneystein er helbror til den i 2017 kårede hingst Burnstein.
Værd at bemærke, at gennemsnitskarakteren på hingsteføllene blev over 56. Ved hoppeføllene blev årets

højst bedømte føl med 61,5 Balqis e. Ivanhoe og Betty Bluebell e. Okavango avlet og ejet af Helle og Ebbe
Jørgensen. Ved hoppeføllene blev gennemsnitskarakteren over 57 – lover godt for den fremtidige avl i
Danmark, med så høj en kvalitet af føl. Afslutningen på følbedømmelsesrejsen var hos Kaj og Birgit
Olesen, hvor de fejrede deres 40-års avlerjubilæum på flotteste vis. Her var der også besøg fra Trakehner
Verband og Kaj’s hingst Preussen Party blev udtaget til kåring i Neumünster, hvor han som bekendt også
opnåede kåring.
Vi havde også et 50 års jubilæum i år nemlig Erik og Bodil Jørgensen.
Vanen tro havde vi vores eliteskue og championatsfinaler på Broholm. Og takket være Equifirst, som er
vores nye hovedsponsor til Elitedagene, var der flotte præmier og æresdækkener. Igen havde vi besøg fra
Tyskland – både i dommertruppen men også for at udtage til auktion i Neumünster. Og der var stor ros til
vores danske heste fra den tyske repræsentant - både for type og bevægelse
Nr. 1 og nr. 2 til championatsfinalerne, er jo som tidligere automatisk udtraget til bruttotruppen til UVM
og som man kan se både på hjemmesiden, Facebook og Live DRF, så blev 4-års championatet vundet af
Sidsel Mørkenborg-Riis på Mini Max avlet af Steffen Madsen og nr. 2 blev Iben Fischer på Kallistos som
Iben selv har avlet. 5-års championatet blev vundet af Marie Lykke Pedersen på Madame Curie, avlet af
Steffen Madsen (dobbelt triumf for Steffen må man sige) og nr. 2 blev Sidsel Mørkenborg-Friis på
Preussenstern avlet af Kaj Olesen. Så her må man så sige, at det også blev dobbelt triumf for Sidsel. Årets
mest talentfulde ekvipage blev Marie Lykke Pedersen og Madame Curie
Og igen kunne vi også glæde os over igen at se de helt fantastiske hopper i avlsdelen. Årets hoppe blev
smukke og velgående Klokke Sct. Olav avlet og ejet af Bente Retoft. Hoppen bestod også endagsprøven
med flotte 8,12 point og blev tildelt avlermedalje i guld – kun den 2. hoppe med guld i TAF. Værd er også
at bemærke at nr. 2 ved 3-års hopperne Mignon avlet og ejet af Anders Dahl, blev vinder af endagsprøven
med flotte 8,29 point – så her tildelte dommerne en avlermedalje i sølv. Årets 4-års og ældre blev skønne
Vogue De La Vie avlet og ejet af Rosita Larsen. Årets 2-års hoppe blev dejlige Lollipop avlet og ejet af Kaj
Olesen – Lollipop blev også udtaget til auktion i Neumünster. Årets hoppe 2017 Eflora avlet og ejet af Erik
Jørgensen, aflagde først prøve i september 2017 og kunne derfor ikke deltage i medaljekåringen i 2017.
Men det kunne hun så i 2018 og opnåede en flot sølvmedalje.
Og så må man sige, at der var flot deltagelse af føl til elitedagene. Hele 7 hoppeføl og 7 hingsteføl. Årets
hoppeføl blev Giselle Selsø e. Schwarzgold og Galina Selsø e. Imhotep fra Stutteri Selsø v/Janus Haubroe
og Camilla Qvistgaard. Årets hingsteføl blev Timber Lake e. Preussentanz og Touch of Memories e. Prinz
K3 avlet og ejet af Anders Dahl. Værd er det at bemærke, at der blev udtaget 3 hingsteføl til auktion i
Neumünster, nemlig Timber Lake fra Anders Dahl, reservefløjen Isario Eskemose fra Stutteri Eskemose
v/Lena Erichsen samt Hopkins Selsø fra Stutteri Selsø v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard. Desværre
mødte kun Timber Lake op i Neumünster, og han blev solgt til Marbach, så det bliver spændende at se
ham til kåring i 2020.
August sluttede af med, at yderligere 2 hingste blev udtaget til Neumünster (Preussen Party var allerede
udtaget), nemlig Luxus Selsø (årets hingsteføl 2016) e. Schwarzgold og Lambada e. Kostolany avlet og ejet
af Stutteri Selsø v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard, samt Bacchus e. Millennium og Betty Bluebell e.
Okavango avlet og ejet af Stutteri Egedahl v/Helle og Ebbe Jørgensen. Luxus blev desværre skadet inden
Neumünster, Bacchus blev ikke kåret, men blev på auktionen solgt til Østrig, og som tidligere nævnt blev
Preussen Party kåret – så set i lyset af vores lille population i TAF, så må det jo også vidne om en høj
kvalitet i vores heste.
I 2018 afholdte vi igen stormøde – et super møde, hvor de fremmødte var aktive og med gode ideer og
tanker om det fremtidige arbejde i TAF. Vi har haft nogle udfordringer med forskellige ting i de sidste år
på Broholm, og bestyrelsen har derfor været ude og finde alternativer til Broholm. Dette blev også drøftet
på stormødet, da de jo er vigtigt at de mange flittige hjælpere, som lægger utroligt mange timer i at få
elitedagene til at køre så godt som de gør, kunne give deres meninger til kende. Beslutningen er derfor
blevet, at elitedagene i 2019 bliver afholdt på Vilhelmsborg.
Og så må man jo bare igen sige, at der var imponerende resultater fra Rikke Svane og Finckenstein – først
starter de ud med guld til Nordisk Mesterskab for seniorer i maj, og så kom de med til WEG i september
og blev 2. bedste dansker – super flot og sikke en reklame for trakehneren. Også fra Helene Melsen og
Aston Martin, Jeannette Sund og KaiserAdler og mange andre ryttere på trakehnere ser vi flotte resultater
rundt omkring til stævnerne. En ekstra julegave fik Anne Troensegaard og Peter Christensen, da Kipling

blev tildelt TSF lige før jul, stort tillykke med det. Dejligt at så mange dygtige ekvipager viser, hvor god en
hest en trakehner er.
Desværre mistede vi i december en af vores trofaste avlere, Christian Bech Nielsen, som har været
trakehneravler igennem mange år – æret være hans minde
Nu står 2019’s arrangementer for døren – igen i år med en masse tiltag. Vi starter jo ud med hingstekåring
og DM for trakehnere, som finder sted på Vejle Ridecenter d. 23. og 24. februar. Der er tilmeldt 4 hingste
til kåring. Arrangementet bliver over 2 dage, hvor der er mulighed for at ride både lørdag og søndag.
Derudover er der clinic og ranglisteshow om lørdagen. Lørdag aften er der hyggelig rytter/avler aften.
Programmet vil snart komme på hjemmesiden og på facebook. Igen i år skal en stor tak lyde til det flotte
sponsorat fra Skibby-HC til pengepræmierne i DM.
Datoerne for alle årets arrangementer fremgår af aktivitetskalenderen på hjemmesiden, hvor den
løbende opdateres.
Og husk nu – hvis I har noget spændende at fortælle, nyheder om nogle trakehnere’s resultater eller
andet, så skriv endelig til Dianna og Ebbe – ingen informationer er for små. I må også meget gerne bare
sende via SMS
Og endnu engang vil jeg gerne slutte af med at sige, at ingen af vores arrangementer kunne lade sig gøre,
uden alle de flittige og frivillige hænder, der gang på gang møder op, og tager del i det store arbejde det
er, at afvikle arrangementerne og derfor vil jeg på bestyrelsens vegne, sige tusind tak til alle jer flittige
frivillige - tusind tak for alle de mange, mange timer og dage I lægger i forbundet.
Også Tak til TAS for at støtte op omkring vores ryttere blandt andet ved at sikre medlemskabet i forhold til
UVM og støtte til de ryttere som skal fremvise vores smukke trakehnere, tak til dommere, avlsledelsen,
aktivitetsudvalgene, bestyrelsen og som altid vores flittige og dygtige sekretær Pia Prom.
Helle Jørgensen

