Kaj Olesen 40 års jubilar.

I år er det 40 år siden Kaj Olesen startede op som Trakehner avler.
Kaj startede med at købe hoppen Pillau II fra Birkhausen i
Tyskland. Hoppen er efter Donauwind og Peggi v/Altan og fik i
løbet af de næste 12 år 10 afkom, bl.a. hingsten Pidroneur efter
Schwadroneur, kåret i 1988 og bl.a. far til elitehoppen Louissianna
(morfar Tango) og dermed morfar til præmiehopperne Liebschen
II, Loulóu Sjælstofte og sølvmedaljehoppen Lumumba Sjælstofte,
samt til Lambada – mor til hingsten Lacroze Selsø, kåret i 2011.
Pillau II er også mor til Paprika v/Elfenprinz, mor til bl.a.
Elitehoppen Plaisir, samt til Elitehoppen Pallasatene – mor til
Parlør TAF 9701.
Pillau II’s datter Pironja HT 9221 er bl.a. mor til Preussen-Wind TAF
0401, til Pigonja HT 0052 – mor til Elitehoppen Princessa HTE
0347, Årets bedste følhoppe på tværs af alle racer på Roskilde
Dyrskue 2005 og mor til den ene af stutteriets nye stjerner,
Preussentanz TAF 1604. Pigonja’s datter, årets hoppe 2005, vinder af endagsprøven, Præmiehoppen Polka
HTPR 0538, er bl.a. mor til Præmiehoppen Pillau III HTPR 1033 og til den anden af stutteriets nye stjerner
Preussenstern TAF 1702.
I 1993 kom Lili Marlen og hendes datter Liza Minelli til. Lili Marlen er også mor til Ladroneur TAF 9902 –
engang succesfuld i dressur med Anne Grethe Tørnblad og efter kun én avlssæson far til Kafelnikov TAF
0701. Lili Marlen’s datter Liza Minelli er mor til Elitehoppen Louissianna HTPRE 9928, mor til
præmiehopperne Liebschen ll HTPR 0646, Loulóu Sjælstofte HTPR 0837, til sølvmedaljehoppen Lumumba
Sjælstofte, til Litvinenko Sjælstofte, som i en alder af 9 år, er B-hest i dressur, med utallige placeringer i
dressur og endelig til Lambada HTR 0643, mor til Lacroze Selsø TAF 1104.
Det må vel siges at være fornemme resultater inden for både avl og sport, idet stutteriets hingste ikke kun
er aktive i avlen, men også i sport – som tidligere nævnt havde Ladroneur og Anne Grethe Tørnblad
mange sejre og placeringer i dressur. Også Pidroneur var i sin tid succesfuld i dressur, inden han blev solgt
til Norge.
Preussen-wind sejrrig ved mange dressurstævner sammen med Sidsel Johansen og senere i para-dressur
med Annika Lykke Dalskov, hvor det bl.a. blev til 2 x sølv ved VM i grad 3 i Kentucky i 2010.
Kaj blev udnævnt til Årets avler 2005, et år, som var helt forrygende for Kaj, med
Årets hoppe Polka, kåret med 54 point + vinder af endagsprøven.
Princessa 24 point og årets bedste følhoppe på tværs af alle racer Roskilde Dyrskue 2005.

Årets højst bedømte føl Loulou Sjælstofte med 61 point, samt en finaleplads til Preussen-wind i årets DSArunde for 5-års dressurheste.
Og heldigvis ser det ud til at fortsætte med de gode takter, i 2016 blev Preussentanz kåret og i 2017
Preussenstern.
2016 blev Lollipop (Millennium + La Kayla /Preussen-Wind) årets hoppeføll med 61 point og i år står La
Kayla så med et Preussentanz hoppeføl, Laura, som fik 59 point.
Ud over at være en meget aktiv avler, er Kaj et meget passioneret Trakehner-menneske, som bruger
meget tid på at promovere Trakehneren og TAF. Kaj har stået fadder til flere initiativer i forbundsregi
igennem årene, noget vi i forbundet er meget taknemmelige for.
Vi vil gerne ønske Kaj tillykke med sit avlerjubilæum og ønske fortsat fremgang for stutteriet. Vi glæder os
til fortsat samarb

