Årets Avler 2014

Årets avler udnævnes ved hingstekåringen
Bestyrelsen har valgt at udnævne Søren Rasmussen til
"årets avler 2014" på baggrund af de enormt store
succeser Litvinenko Sjælstofte har opnået på
ridebanerne samt de flotte resultater Lumumba
Sjælstofte, har opnået til hhv. kåring og rideprøve i
2014.
Søren har været i trakehneravlen siden 2005 hvor han i
samarbejde med Annette Olesen, begyndte at avle på Pidroneur- hoppen Louissianna. Louissiannas afkom
blev godt bedømt, men i 2009 kom et rødt hingsteføl, efter hingsten Imperio, til verden og det skulle vise
sig at blive stjernen over dem alle:
Litvinenko Sjælstofte. Litvinenko viste allerede som føl særdeles gode
takter, idet han ved følskuet opnåede hele 59 point. Som 4-års vandt han,
med sin daværende rytter, Louise Teisner, TAF's 4-års championat og parret
blev udnævnt til årets mest lovende ekvipage. Succesen blev kun større da
Litvinenko i 2014, med sin nuværende rytter Anne Troensegaard, blev
vinder af både TAF's 5-år championat, DRF's 5-års championat og deltog
ved UVM hvor parret blev vindere af trøstefinalen og eneste danske
equipage i 5års finalen ved UVM. Netop på bagrund af disse særdeles flotte
resultater, har ekvipagen i år også modtaget Schwadroneurs mindepokal.
Litvinenko har virkelig bevist at den danske trakehner kan være med helt i
toppen både i ind og udland!
Søren valgte at lave endnu et afkom på Loissianna efter Imperio og i 2011 blev dette til hoppeføllet
Lumumba Sjælstofte.
Lumumba opnåede til følbedømmelsen flotte 57 point og blev udtaget til
eliteskuet.I 2013 fik hun 24 point og blev 2. bedste af alle 2 årshopper på Roskilde
dyrskue, og blev 2. bedst 2 års på eliteskuet. I 2014 blev Lumumba Sjælstofte
stillet til kåring og blev kåret med 57,5 point og udtaget til eliteskuet hvor hun
blev nummer 2 i kampen om titlen som "Årets hoppe". Derudover blev Lumumba
vinder af endags-prøven med en samlet karakter på hele 8,39. Alt tyder på, at
hun slægter sin helbror Litvinenko på, hvilket hendes nuværende rytter Louise
Teisner (som også har redet Litvenenko) kan nikke genkendende til.
Vi glæder os meget til at se Lumumba vise trakehnerflaget på dressurbanerne og
håber at hun vil være med til, at gøre lige så god reklame for den danske
trakehner, som Litvinenko har været det.
Stort tillykke til Søren med de flotte resultater og titlen som "Årets avler 2014"!

