Trakehnerhengstmarkt Neumünster 18.-21. oktober 2018
Nu nærmer tiden sig jo til at der er hingstekåring og auktion i Neumünster
Og I år bliver det igen rigtig spændende, med stor deltagelse fra Danmark.
Der er nemlig 3 hingste udtaget samt 3 hingsteføl og en 2 års hoppe udtaget til auktion. Desværre
kommer 2 års hoppen ikke til Neumünster alligevel.
De 3 hingste der er udtaget til hingstekåringen er:
Preussen Party e. Ivanhoe og Polka e. Connery, avlet og ejet af Lollands Varmblod v/Kaj Olesen i Errindlev.
Polka er selv halvsøster til Preussen-Wind og er også kendt som mor til blandt andet Pillau III, Poker König
og naturligvis den kårede hingst Preussenstern. Preussen Party har katalog nr. 17
Bacchus e. Millennium og Betty Bluebell e. Okavango, avlet og ejet af Stutteri Egedahl v/Helle og Ebbe
Jørgensen, Dronninglund. Betty Bluebell er blandt andet mor til Bugatti, som i 2016 blev udtaget til
Neumünster, Bohemian Black årets hingsteføl 2015 og Balqis, det højest bedømte hoppeføl 2018. Bacchus
har katalog nr. 21
Luxus Selsø e. Schwarzgold og Lambada e. Kostolany, avlet og ejet af Stutteri Selsø v/Camilla Qvistgaard
og Janus Haubroe, Skibby. Luxus Selsø blev årets hingsteføl i 2016. Lambada er efter Kaj Olesens meget
kendte Louissianna og dermed halvsøster til blandt andet Litvinenko Sjælstofte og er selv mor til blandt
andet den kårede hingst Lacroze Selsø, som blev vinder af DM for Trakehnere i februar 2018. Luxus Selsø
har katalog nr. 29

De 3 hingsteføl der er udtaget til auktion i Neumünster er:
Isario Eskemose e. Schwarzgold og Iselin Ravnkilde e. Friedensfürst, avlet og ejet af Stutteri Eskemose
v/Lena Erichsen, Fredensborg. Isario Eskemose er Iselin Ravnkilde’s første trakehnerføl, og blev nr. 2 til
eliteskuet på Broholm i år. Iselin Ravnkilde er selv efter Instinkt Firfod som er mor til ikke mindre end 13
føl. Isario Eskemose har katalog nr. 76
Hopkins Selsø e. Schwarzgold og Honey Selsø e. Lacroze Selsø, avlet og ejet af Stutteri Selsø v/Camilla
Qvistgaard og Janus Haubroe, Skibby. Hopkins Selsø blev nr. 2 til eliteskuet på Broholm i år og han er
Honey Selsø’s første føl. Honey Selsø er efter Honeygirl, som har fået ikke mindre end 7 hoppeføl ud af 9
føl i alt. Hopkins Selsø har katalog nr. 79, men har fået nyt navn og hedder nu Hazard
Timber Lake e. Preussentanz og Touch of Memories HTPR 1140 e. Prinz K3, avlet og ejet af Stutteri
Marienlyst v/Anders Dahl, Brabrand. Timber Lake blev årets hingsteføl på Broholm i år og er Touch of
Memories 2. føl. Touch of Memories er jo efter fuldblodshoppen Tender Touch xx, som blandt andet er
mor til Take That, som var den dyreste ridehest på auktionen i Neumünster i 2002. Timber Lake har
katalog nr. 81

Hingstene og føllene kan ses på dette link https://www.trakehnerverband.de/veranstaltungen/hengstmarkt/hengstmarkt-2018/hengste/

Stort tillykke og held og lykke til avlere og ejere af de udtagne hingste og føl

