Linå, 14. juni 2019
Kære Trakehneravler/ejer af en Trakehner
Til Trakehner Elitedagene i august arbejder vi på at lave et salgsarrangement du kan tilmelde dine
salgsheste til. Tanken er, at vi tiltrækker køberne, og ejerne af de tilmeldte heste selv står for handlen ”på
staldgangen”. Arrangementet vil blive annonceret og omtalt i fagpressen i både Danmark og Tyskland og
der vil blive oprettet et salgskatalog på Facebook, hvor din salgshest bliver præsenteret med billeder og
video samt dine kontaktoplysninger. Vi vil desuden forsøge at henvende os direkte til professionelle
hestehandlere, for at vække deres interesse for arrangementet og kataloget på Facebook. Endelig vil vi
bestræbe os på at kontakte rideklubber med henblik på at promovere arrangementet.
I forbindelse med følrejsen og hoppekåringerne vil der blive taget video og billeder af de fremstillede heste,
som bliver stillet til rådighed for redaktøren af facebook-siden, så der kan laves en kort, præsentabel video
af tilmeldte føl og nykårede hopper. Øvrige heste vil vi bestræbe os på at lave de bedst mulige videoer og
billedserier med, af materiale du selv fremsender. Hvis du tilmelder en hest får du også videomaterialet
stillet frit til rådighed.
Prisen er 450kr.
Beløb inkluderer fremstilling af videomateriale samt videooptagelse på selve dagen til senere brug.
Alle heste af anerkendt trakehner afstamning bort set fra 1-års plage er velkomne. Forbundet forbeholder
sig dog ret til at afvise heste, der ikke er fremstillet i passende foderstand og velsoignerede.
Selve fremstillingen af hestene vil foregå på Vilhelmsborg d. 17. august fra omkring kl. 17. Endeligt
tidspunkt fastlægges når antal tilmeldte heste er kendt. Alle heste skal møde velsoignerede og i passende
form alt efter alder og brugsstatus.
Tilmelding sker til Pia Folkmann ved at sende hestens stambogsoplysninger og ønsket tekst samt eventuelle
billeder og video til præsentationen på følgende e-mail: stald.iversholt@gmail.com. Betaling skal ske til Pia
Prom på konto nr. 0056 4386365089. Anfør venligst i kommentarfeltet hvad betalingen vedrører. Tilmeldte
heste annonceres først når tilmeldingsgebyret er betalt.
Vi håber samtidig at du som medlem af forbundet vil ”prikke” til andre du kender, som ejer en trakehner,
der skal sælges eller til potentielle kunder, som kan finde drømmehesten på Vilhelmsborg i august.
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