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Efterbedømmelse
På Sjælland hos Annegrete Jacobsen, Stubbevej 6, Østby, 4050 Skibby, søndag 25/9 kl. 11.00.

Rebecca Svane og Opera fik en 3. plads ved Luxembourg
mesterskaberne

Elitedagene 2016
Avlsdelen se her
Stævnedelen se her
Link til billedgalleri

Elitekatalog
Klik her
Obs !
tidspunkt for oprangering af hopper og føl, oplyses på pladsen.

Startlister er nu tilgængelige på drf-live
Se også artiklen om elitestævnet på hestenettet

Fantastisk resultat til UVM i Holland
Læs mere her

Hannover
Følg stævnet i Hannover på dette link
hvor du bl.a. kan se at danskavlede Helium
blev overbevisende vinder af reitpferdeprüfung for 3 års hingste og er dermed videre til championatet på
søndag ligeledes flotte resultater fra de danske ryttere i Hannover bl.a. Hot Spot og Moromax som blev nr 1 og nr 2 i
samme klasse

Og ikke mindst Litvinenko og Natalie Hering, der suverænt vandt 7 års
championatet stort tillykke til med jeres flotte resultater

Følkatalog her
Propositioner til Elitestævnet her
Sådan!
Se her hvordan de to dejlige Trakehnerhingste Finckenstein og Aston
Martin klarede sig i Falsterbo
Tillykke til de dygtige ekvipager.

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.

Medlemsrabat
Vedsted Mølle Rideudstyr tilbyder 15% rabat til medlemmer af TAF.
Ny samarbejdsaftale mellem TAF og Vedsted Mølle Rideudstyr, giver TAF-medlemmer gode rabatter på ride
udstyr.
Som noget nyt har Trakehner avlsforbundet indgået en samarbejdsaftale med Vedsted Mølle Rideudstyr, som
giver medlemmerne af forbundet 15% i rabat på rideudstyr. Dette gælder både i Vedsted Mølles fysiske butik
på adressen: Tøndervej 31, 6500 Vojens, samt på deres webshop www.vedsted-molle.dk
Rabatten kan ikke kombineres med bonuskort og gælder ikke i forvejen nedsatte varer,
pleje/tilskudsprodukter, hestebolcher, sadler og specialbestillinger (herunder bla. målstøvler).
Få at opnå rabatten i webshoppen, skrives ens medlemsnummer i kommentarfeltet, og rabatten trækkes
derefter manuelt. Ved køb i butikken, medbringes et medlemskort, som fås ved henvendelse til TAF.
OBS: Inden du, som medlem af TAF, første gang skal handle hos Vedsted Mølle Rideudstyr, skal du kontakte
TAF for at blive aktiveret som kunde hos Vedsted Mølle, og derved få rabat. Skriv en mail til Dianna på:
dianna@trakehner.dk. Så er du klar til at handle rideudstyr med rabat.

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. 10/8 - 2016
Se listen her

Nyt medlemsblad til TAF - Hestemagasinet
Læs mere her

Resultater fra hoppekåring klik her

