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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

Rangliste – præmieoverrækkelse
Der vil i år være en lille ændring ift. afslutning af årets rangliste
Præmieoverrækkelse til de 10 første ekvipager på ranglisten, vil nemlig i år finde sted som et festligt
arrangement i teltet ca. kl. 19.00 i forbindelse med rytter/avleraften lørdag – uden hest :)
NY OPDATERET RANGLISTE HER

Menu lørdag aften på Broholm:

Kokkens sydamerikansk inspirerede fiskesuppe med fyld af alt godt fra
havet.
Kyllingebryst marineret i sennep og timian, hertil ristede Vildmose
kartofler, græsk salat og rødløgschutney.
Tærte med creme fraiche.
Alt dette til en pris af 185,00 kr.
Skynd jer at melde jer til, der kan max. være 72 personer i teltet.
Tilmelding til Pia Prom – pia@trakehner.dk.

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.

Følbedømmelsesrejse
Husk at melde føllet til, enten via hjemmesiden eller til pia@trakehner.dk og husk også at angive hvilken plads
du ønsker at fremstille føllet på.
Se oversigt over foreløbige pladser her

Endagsprøveblanket
her
Ridebrugsprøver se her

Resultater fra hoppekåring klik her
HUSK – tilmeldingsfrist 20. juni 2016!!
På Broholm vil der d. 13. august være forbesigtigelse til hingstekåring og
udtagelse til auktion til hingstekåringen i Neumünster
Tilmelding til dette skal ske til:
Trakehner GmbH, Postfach 2729, 24517 Neumünster eller zydowitz@trakehner-verband.de.
Link til tilmeldngsblanket http://trakehner-verband.de/termine/hm/Anmeldeformular%20Vorauswahlreise.pdf
Link til regler for udtagelse http://trakehnerverband.de/termine/hm/Auschreibung%20Vorauswahlreise%20Hengstmarkt%201.pdf
Link til rejseplan for udtagelse http://trakehner-verband.de/termine/hm/Reiseplan%20(vorläufig).pdf
Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er 20. juni 2016
Har du brug for hjælp eller har spørgsmål til tilmeldingen, kan du kontakte Pia Prom, Tlf: 55813290 mail
pia@trakehner.dk

Tilmelding til sommerstævner her
Frist for tilmelding rykket til 15/6

Lidt nyt fra UVM
Kipling er med ved dette års UVM
og Kut´n´move er 1 reserve i 5 års holdet.
Efter nogle flotte ridt på Vilhelmsborg lørdag d .2. juli lykkedes det for den 6 årige Kipling/Anne Troensegaard
at gå direkte til UVM2016 og 5 årige Kut´n´move/Betina Laisbo blev 1. reserve i 5 års holdet.
Stort tillykke til jer !!
Således kan Danmark både vinde og skinne til UVM i Ermelo
Takket være velvillig sponsorstøtte kan vi til UVM-stævnet i Ermelo glæde os over ens påklædning til vet.-tjek
og funklende fine Dannebrogs-pandebånd, idet EQUSANA har valgt at støtte rytterne med ens polobluser,
fleecetrøje samt et nyudviklet netdækken til hestene, medens SD-Design de sidste mange uger har lagt
Swarowski-stenene på rette plads i de fine Dannebrogs-pandebånd, som hestene vil bære under stævnet.
Styringsgruppen bag UVM takker meget for støtten.

Kipling/Anne Troensegaard
Kut´n´move/ Betina Laisbo
Kipling/Anne Troensegaard

Roskilde dyrskue
Roskilde dyrskue viste sig fra den bedste side med sol og sommer.
Trakehnerne var repræsenteret med 2 udstillere og en flot kvadrille se
mere her

Hoppekåringer
Husk sidste rettidige tilmelding d. 7/6

Tilmeldingsblanketter til hoppekåringerne klik her

UVM 2016
Tidsplan og følgebrev for UVM samling med frasortering den 11. juni
2016 på Vilhelmsborg
Mere om UVM her

Induc lever ikke mere.
Den tidligere NMS Reservesieger INDUC (v. Marduc a.d. Iris XIII v.
Ibikus - Flugsand, Z.: Dr. B. Bieschewski, B.: Sören Nissen, DK), der i de
sidste 10 år har været i USA, er i Maj måned 2016 afgået ved døden.
Efter sin strålende kåring i Neumünster som Reservesieger, var han igen i 1994 midtpunkt da han med sin
rytter Hans-Jürgen Armbust blev Bundeschampion des Deutschen Reitpferdes. Derefter var han ikke fremme i
sporten.
Avlsmæssigt efterlod han tydelige spor i den danske avl, med efterkommere, der blev højt placeret i
International Grand Prix, f.eks Seduc.
48 registrerede kårede afkom, hvor han også har givet slående springegenskaber videre. Som morfar står
Induc ofte i afstamningen på succesfulde internationale Sportheste, som f.eks. Silvermoon sønnen Night
Moon( efter en danskavlet Induc mor)eller Militaryhesten Ghanddara(der også har succes i spring op til M)
også i Hingsteårgangen 2015 har Induc haft sin indflydelse som morfar til Præmiehingsten Reservesiegeren
Helium.
Den eneste kårede søn efter Induc er den ATA anerkendte HAPPY HOUR. Induc har de sidste mange år ikke
været brugt avlsmæssigt, men har nydt sit otium i stalden hos Renee DeLisle-Howes og John Howes, Sr.
Han efterlader et stort tomrum hos sin familie, da hans menneskebaserede sind og inteligens, altid gjorde ham
til midtpunkt for hans „ mennesker“.

Kipling og Anne Troensegaard
har her i Weekenden kvalificeret sig til DRF championat for 6års indl. /Falsterbo og I. iagttagelse til UVM
Stort tillykke til Anne og opdrætter Peter Christensen

Siegerstute i Ganshow, Hessen og Bayern
Ved Trakehner Verband’s kåring i Neue Bundesländer-Nord, Ganshow den 20. maj placerede den dansk
avlede hoppe Luna Loretta Isabella (tidligere Luna Selsø) sig på fløjen.
Hoppen som er efter Hancock og Lambada HTR 0643 opnåede 56 point ved kåringen.
Luna Loretta Isabella er født hos Stutteri Selsø ved Skibby og fik ved følbedømmelsen 59,5 point. Hoppen
blev som føl solgt til Tyskland.
Succesen fortsatte Ved kåringen i Hessen den 29. maj, her besatte hoppen Herzgold Selsø, som også blev
solgt til Tyskland som føl, suverænt fløjpladsen med 57,5 point. Herzgold, som fik 56,5 point ved
følbedømmelsen, er efter Schwarzgold og Honey Girl HTPR 1016.
Kåringen i Bayern den 28. maj havde også dansk islæt, her satte hoppen Esperia sig på fløjpladsen med 57
point, blandt de 3 årige hopper. Esperia er født hos Erik Jørgensen, Herfølge og blev som føl solgt til Hubertus
Poll i Tyskland. Hoppen er efter Schwarzgold og Espritta HT 0018 og fik hele 60 point ved følbedømmelsen.
Stort tillykke til avlerne.

Rikke Svane og Finckenstein
Ved CDIO*****Compiegne 2016
har Rikke og Finckenstein sejret i Grand Prix Kür
Stort tillykke

Nyt medlemsblad til TAF - Hestemagasinet
Læs mere her

Schiffon
Hingsten Schiffon født 1995 (Anduc/Surprise HT 8917/Mago xx) avler
Anna og Flemming Løber, Herning er død.
Hingsten måtte aflives efter en svær kolik.

Schiffon blev kåret i Neumünster 1997 og gik via auktionen til Reiner Kasch, Hof Heitholm, som stillede
hingsten til 100 dages test i Radegast. Her overbeviste Schiffon med resultater over gennemsnittet, ikke kun
som forventet i dressur, men også i springning.
Schiffon havde efterfølgende succes i sport, med høje placeringer til og med klasse S (Prix St. Georges).
Schiffon blev solgt til Lea Ann Hansen i Virginia, USA og sammen med hende havde hingsten gode resultater
op til Inter I.
Fra hingstens avlsperiode i Tyskland, stammer flere sportsheste, med resultater i dressur og military, samt
adskillige højtpræmierede hopper, med særdeles gode afprøvningsresultater, her i blandt Wintermärchen mor
til den succesrige hingst Windsor samt Inura, mor til den unge Iceman. Schiffon er også far til kårede hingste –
Tanzpartner, som i dag står i Sydafrika und Herzglanz.
I USA virker sønnen Velluto, en af de mest opsigtsvækkende dressurhingste nogensinde i ATA.

Følbedømmelser
Blanket og online tilmelding klik her

Første Inter II-sejr for Edberg TSF

Endnu et super resultat for Antje Hell og Edberg TSF.
Første start i Grand Prix Klasse i Neu Anspach og straks en sejr med 67,8 til EDBERG TSF!
Den lykkelige ejer og rytter er Antje Hell, som købte den kårede og nu 8-års Connery-Kaiser Wilhelm-søn
avlet af Erik Jørgensen, Danmark,

Rikke Svane og Finckenstein TSF på brutto
OL- holdet!

Rio rykker nærmere og nu er den første liste over de 10 dressurryttere, offentliggjort
Med på listen er Rikke Svane og trakehnerhingsten Finckenstein TSF e. Latimer, Kennedy.
Rudolf Zeilinger vil d. 16. juli bekendtgøre de 4 ekvipager som skal repræsentere Danmark i Rio

ENDNU EN UNGHINGST KÅRET.

Nogle vil sikkert huske Herbstkönig -sønnen Preussentanz fra kåringen i Middelfart, hvor han under
fremvisningen på gled og faldt. Faldet bevirkede at hingsten viste sig urent i skridt og i det hele taget virkede
meget påvirket efterfølgende. Han blev trukket kåringen med besked om at kunne genfremstilles.
Hingsten fremstilledes d. 16.3 i Holeby på Lolland og viste sig i den anledning på en langt mere
overbevisende måde.
I løsspringningen viste han ro og overblik, ligesom han afslørede bevægelser over middel med god
takt,undergriben og sving gwennem kroppen.
Han karakteriseredes på dagen som:En hingst af god køns-og racetype i passende store rammer. Smukt
hoved, velansat middellang hals, god skulder og manke, god overlinie, muskuløs bagpart. Fundamentet
korrekt med store velmarkerede led og gode vinkler.
Rummelig og taktfast skridt. Trav med godt rygsving og stor skulder-forbens-og haseaktion. Rummelig og stort
anlagt galop, med tydelig"op ad bjerget"-tendens.
En sportsbetonet unghingst med betydelig beskelerkvalitet."
Hans mål er overført med 168-20.
Han er herefter klartil optagelse på hingstelisten og fortjener også under henvisning til en værdifuld afstamning
-hoppeejernes bevågenhed.
Tillykke til ejer og oprætter Kal Olesen Errindlev.

Syriano vender tilbage til Danmark

Syriano (Gribaldi/Samarkand HTPR 9939/Schwadroneur) født 2006 på
Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen, Fredensborg blev kåret i
Neumünster 2008 og solgt på auktionen til Karl-Heinz Schulenburg, som
forpagtede hingsten til Landgestüt Neustadt-Dosse, hvorfra hingsten har
virket i flere år.
Syriano er bl.a. far til 3 statspræmie- og forbundspræmiehopper samt 2 kårede hingste Undercover og
præmiehingsten Whizzkid.
Syriano er købt hjem til Danmark af Annegrethe Jacobsen
i kompagniskab med fam. Nissen
Syriano’s fremtidige hjem er hos fam. Nissen i Skals.
Tillykke med hingsten.

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.

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

Equsana
Hingsteshow Nord
Der var fuldt hus på Finstrupgaard, da der fredag aften blev afholdt
Equsana Hingsteshow Nord. Et bredt felt af heste blev vist frem, lige fra
3-årige upcoming stars, til 20-årige rutinerede herrer.
Traditionen tro, så skulle der jo kåres bedst in show for både spring- og dressurhingste. Det blev en
gentagelse af sidste år, idet trakehner-hingsten Placido Domingo under Anita Marie Andersen for andet
år i træk løb med titlen.
Tillykke til Højagergaard

Landbrugsmessen Gl. Estrup
Afholdes lørdag og søndag den 28. & 29. maj 2016.
Tilmelding af heste senest den 23. april 2016.
Indbydelse, tilmeldingsskema og udstillerkort kan findes på:
www.landbrugsmessen.dk
Vallakker.
Der kan udstilles vallakker på 4 år og derover.
Vallakker kan indgå i en samling med max. 50 %
Alle er velkomne.
Kontaktperson: Kristian Jensen, 40 42 02 01.

ROSKILDE DYRSKUE
Nu nærmer tiden sig for Roskilde dyrskue og jeg syntes at i år skal vi
præsentere mere end en til to af denne her dejlige hesterace.
Har du lyst til at få testet din trakehner af, både det at være ude blandt andre, deltage sammen med andre
som brænder for racen og hygge med en masse hestefolk så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 3-5 juni
Du kan udstille din trakehner, hvis det er en hingst, hoppe med føl, gold-hopper, ungheste fra 2 år og
vallakker.
Har du spørgsmål eller blot er nysgerrig kan du kontakte undertegnede.
Håber på vi kan samle en pæn samling trakehner i år.
Mette Hansen
hestebjerggaard@mail.dk eller 28572002

Det fynske dyrskue
Nu nærmer tiden sig til det fynske dyrskue og jeg syntes at i år skal vi
præsentere mere end en til to af denne her dejlige hesterace.
Så måske det skal være i år, du vil prøve kræfter med deltagelse i det fynske dyrskue? Mulighederne er
mange, f.eks. kan nævnes mønstringskonkurrence, brugsklasser i dressur eller spring og selvfølgelig udstilling
samt racens opvisning og galla-showet.
Har du lyst til at få testet din trakehner af, både det at være ude blandt andre, deltage sammen med andre
som brænder for racen og hygge med en masse hestefolk så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 10-13 juni.

Du kan udstille din trakehner, hvis det er en hingst, hoppe med føl, gold-hopper, ungheste fra 2 år og
vallakker.
Har du spørgsmål eller blot er nysgerrig kan du kontakte undertegnede.
Håber på vi kan samle en pæn samling trakehner i år.
Charlotte Hermansen
c.hermamsen@gmail.com eller på mobil: 20921022

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.

Endnu et suverænt resultat for Helium
Reservesiegerhingsten fra Neumünster Helium (Millennium/Hirse HT 1247/Induc) avler Alan Nissen, ejer
Gestüt Gut Staffelde brillerede ved 14 dages testen i Schlieckau, med en samlet karakter på 8,58 (Dressur
8,24, springning 8,50) og dermed opnåede det bedste resultat for de dressurbetonede hingste i Schlieckau
Derudover, er Helium nu også anerkendt i Hannoveraner verband, hvilket betyder at den dansk avlede hingst
nu er anerkendt og står til afbenyttelse i Trakehner, Oldenburger, Hannoveraner og det Sydtyske forbund

