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Læs her

Elitedagene
Resultater af Elitedagene
Se her

Efterbedømmelse af føl 2017
Se her hvordan det gik med de sidste føl til efterbedømmelsen
Klik her
Troensegaard stopper udlånet af Kaj
Anne Troensegaard stopper aftalen om udlån af sin UVM trakehner hest Litvinenko Sjæltofte til junior
rytteren Natalie Hering.
Natalie har haft trakehneren i udlån de 1,5 år med flotte resultater til følge under Annes gode anvisninger,
men har nu til gengæld fået alle sine drømme opfyldt. Aftalen stopper nemlig af den simple grund at
Natalie har fået tilbudt at købe sin drømmehest Kaj, hvilket hun har takket ja til!
Læs hele artiklen her
Endagsprøve
Det er stadig muligt at tilmelde sig endagsrideprøven hos Oldenborgerne
Sidste tilmelding er sønd. d. 20/8
Link til tilmelding her

Anne om at vinde UVM Bronze med Kipling
Anne Troensegaard og Kipling sikrede sig i den forgangne weekend sensationelt UVM 2017
bronzemedaljen for 7-års heste ved verdensmesterskaberne for unge dressurheste i Ermelo i Holland, og
høstede samtidig historisk anerkendelse til dansk trakehneravl. Anerkendelsen er frugten af et langvarigt
og forbilledligt samarbejde mellem rytter og hest, træner og avler/ejer, avlsforbund og ekvipagens øvrige
trofaste støtter
Læs hele artiklen her
Broholm
Se resultaterne fra Elitestævnet her
Katalog til elitestævne og avlsdelen
Se her
Guldmedalje
Endnu en medalje til Trakehner Danmark, idet Lasse / Buddenbrock / Sir Shostakovich xx
DE409090024904 og rytter/ejer Niels Goldschmidt har opnået en Guldmedalje ved NM / military for hold.
Holdet lå til sølv før sidste disciplin terrænridning idag, hvor rytterne skulle ud på en meget tung, våd og
glat terrænbane. 27 ud af 60 ekvipager gennemførte den svære terrænbane, og mange ryttere havde på
forhånd valgt at trække sig. Lasse og Niels fløj igennem terrænbanen i en af dagens bedste tider, og kunne
sikre det danske hold en meget velfortjent Guldmedalje. Om Lasse kan der fortælles, at han er en meget
populær hest indenfor militarysporten, hvor han med meget stor succes har gennemført 34
militarystævner. Lasse er en meget alsidig hest, går både store dressur og spring klasser, ved siden af de
store militaryklasser. vandt Hubertusjagten i 2015 og har i mellemtiden deltaget i Tv programmer og
teaterspil
Bronzemedalje
UVM bronzemedalje til Anne Troensegaard og Kipling i Ermelo
Super flot resultat af den dygtige ekvipage, stort tillykke til Anne og Kiplings ejer og avler Peter
Christensen.
2 tyske trakehnere klarede sig også fint nemlig Goldmond som blev nr 8 og Standing Ovation som blev nr
9. Se alle resultaterne fra 7 års finalen her
Super flotte resultater af alle de danske ryttere og heste.
Link til artikel her
Følbedømmelser
Resultaterne kan nu ses her
Broholm
Menu til rytter/avler-aften lørdag

4 slags salater bestående af
Lakse salat
Kylling salat

Græsk salat
Pølse/kart salat
Brød og smør

Hovedret:
Hakket krondyrs tournedos i svampe og løg
Riste små kartofler med spidskål
Cole slaw
Surt og sødt

Tærter med creme fraiche.

Pris 185,- kr.
Tilmelding til helle@trakehner.dk
En lille hilsen på vej til UVM
En lille melding fra Ermelo, hvor årets TAF-repræsentant er klar på opgaven med god støtte fra ECCO og
SD-Design i form af løbesko og Dannebrogspandebånd

Og alle kan følge med i resultaterne på dette link
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2017/1368/html/en/longinestiming/index.html
Og som man kan se, så har Anne Troensegaard og Kipling været i ’ilden’ i går d. 3. august, med det super
flotte resultat at de i kvalifikationsklassen for 7-årige heste, fik placering som nr. 6 og er dermed videre.
I det hele taget et super flot resultat af de danske ekvipager i 7års klassen, da de alle er at finde mellem
de 12 bedst placerede.

Elitestævne
Tilmelding
http://go.rideforbund.dk/staevnekalender/vis-staevne.aspx?EventId=Prop00029604 - sidste
tilmeldingsfrist i dag 5. august 2017

Du kan tilmelde din hoppe, føl, ridehest til udtagelse til auktion i Neumünster 19.-22. oktober 2017. Hans
Bunte kommer til Broholm på vegne af Trakehner Verband for at udtage emner til auktionen i
Neumünster

De hopper og føl der er blevet udtaget til præmiering, har modtaget en indbydelse til Broholm. Men husk
at melde tilbage til Pia Prom så du kan deltage i kampen om årets 3-års hoppe, årets 4-års og ældre, årets
hoppeføl og årets hingsteføl

Husk også at tilmelde din hoppe, hingst, vallak til endagsprøven på Broholm
Følbedømmelse 2017
Katalog er nu klar til følturen

Praktiske oplysninger vedrørende følbedømmelsen
Ranglisten
Ny rangliste og nye regler
Læs her om den nye GRATIS rangliste og de nye regler der er gældende fra 24. juni 2017 – 31. dec. 2018.
Bundesturnier i Hannover 20.-23. juli 2017
Det bliver spændende at følge de danske deltagere i Hannover
De danske ekvipager er iflg. Mette Hansen godt ankommet til Hannover – og de første skal i ’ilden’ d.
21.07.17 og ekvipagerne starter i klasser fra 4 års og til S-klasser
Ekvipagerne fra Danmark er:
Herle M. Rasmussen og Ib Bandit Fremad e. Kaiser Wilhelm og Inka e. Antares avlet og ejet af Herle
Rasmussen
Lise Frandsen og Mekla e. Gribaldi og Mechta OX e. Meksiboy avlet af Ib Kirk og Jytte Jarl og ejet af Lise
Frandsen
Helle Bork Knudsen og Fabiola E e. Hercules og Fiona e. Sponeck avlet af Ove Eriksen og ejet af Fam.
Knudsen
Pia Jelstrup og Pontiac af Nøddebogård e. Aston Martin og Plaisir e. Schwadroneur avlet af Maj-Lis og Ib
Toksværd Rasmussen og ejet af Pia Wulff Dileng
Stine Taasing og Uptown Girl by Uniqhors e. Placido Domingo og Uzzi e. Kanudos XX avlet og ejet af
Uniqhors v/Kristina Marcussen
Natalie Wulff Brix med Cousina e. Rheinklang og Couracia e. Caprimond avlet af Gestüt Bönninghardt og
ejet af Lena Thoenies, He’cula Von Hestebjerggaard e. Aston Martin og Henna von Hestebjerggaard e.
Kafelnikov avlet og ejet af Hestebjerggaard v/Mette Hansen og Helouis von Hestebjerggaard e. Gribaldi og
Helenah de L e. Michelangelo avlet og ejet af Mette Hansen
Derudover er der også deltagelse af en dansk hest, men med en tysk rytter nemlig Heloiza e. Okavango og
Hella XXI e. Antares avlet og ejet af Gadebjerggaard v/Helen og Søren Nissen. Rytteren på Heloiza er MajJonna Ziebell
Vi ønsker alle en fantastisk tur og krydser fingre for nogle super resultater
Følg dem på dette link

Falsterbo 2017
Resultater for Falsterbo

Helene Melsen og Aston Martin blev fredag d. 14. juli 2017 nr. 5 i CDI3* GP - Grand Prix
I CDI3* GP FS - Grand Prix Freestyle til musik (GP FS) blev Helen og Aston nr. 7 som første uplacerede
Stort tillykke til Helene og Aston Martin

Klasser til TAF’s Elitestævne
den 12. - 13. august 2017 på Broholm.
Se her
Så er stævnet kommet på DRF Go så nu kan der meldes til her
Årets følbedømmelses-rejse, som foregår fra fredag 28/7 til og med mandag 31/7 er under planlægning
og foreløbig er følgende pladser fastlagt:
Se her
Lille avlsforbund med stor gennemslagskraft – Trakehnere flot repræsenteret i Broholm Horseshow
2017
Trakehner avlen er som bekendt begrænset i sammenligning med de store varmblodsforbund.
Alligevel formår trakehnerne at være med i både breddesporten og i toppen af dansk dressur. Vi har set
på eksemplet Broholm Horseshow DM for seniorer og UVM udtaglserne, og kigget på hvor trakehnerne er
med i avlslinjerne på tæt hold
Læs hele artiklen her
UVM
Den endelige udtagelse til UVM er nu overstået
Kipling, 7 årig vallak (Hofrat/Kylie HTPR 0831/Hohenstein, avler og ejer Peter Christensen, Bartofte) med
Anne Troensegaard er videre til Ermelo d. 3-6. august 2017
og
Kut’n’move, 6 årig vallak (Imperio/Kopyright HTPR 1025/Le Rouge, avler og ejer Gert Laisbo, Vamdrup)
med Bettina Laisbo er 1.reserve
Stort tillykke til de 2 ekvipager.
Her er link til resultaterne https://www.heste-nettet.dk/nyheder/13174/

dette års UVM-deltagere i dressur støttes igen af de to trofaste sponsorer:

ECCO med sko
SD-Design med Dannebrogspandebånd
Sejr Til Natalie og "Kaj"
og NM for hold til Danmark
Læs her hele artiklen om de Nordiske Mesterskaber i dressur 2017 i Hammerö i Sverige

Sejr Til Natalie og "Kaj"
og NM for hold til Danmark
Læs her hele artiklen om de Nordiske Mesterskaber i dressur 2017 i Hammerö i Sverige

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr.13/10 - 2017

Se listen her

Hingstekåring 2017
Weekendens arrangement i Middelfart endte med kåring af de 2 tilmeldte hingste.
Dommerne – Albrecht Warnecke og Horst Dieter Jäger fra Trakehner Verband samt Anders Dahl og Irene
de Darco fra TAF blev i løbet af dagen overbeviste om hingstenes kvalitet.

På fløjen satte dommerne Preussenstern, en 4 års hingst efter Herbstkönig og Præmiehoppen Polka, Årets
hoppe 2005. Morfar Elitehingsten Connery.
Avler og ejer Kaj Olesen, Errindlev.
Preussenstern måler 167 cm / 20,5 cm og er en udtryksfuld hingst af særdeles god race- og kønstype,
hingsten er meget velproportioneret i krop, har en stor skrå skulder og en velmarkeret manke. Han har en
let og energisk bevægelse, med god indundergriben og særdeles god haseaktion.Hingsten viste under
hele weekendens kåring, at han har et særdeles godt interiør også.

Burnstein er en 3 årig hingst efter Finckenstein, en af verdens mest succesfulde dressurhingste og
Butterfly II, morfar Summertime. Butterfly II leverede i 2016 årets 3die bedste hoppeføl, en helsøster til
Burnstein.
Avler og ejer Tonny N. Bang, Ryomgård.

Burnstein måler 172 cm / 21 cm og er en stor vellinieret, betydelig hingst af god kønstype, tydelig
rektangulær i kropspartier, muskuløs og med et meget velmarkeret sadelleje. Hingsten har et
kraftbetonet bevægelsesforløb og trods størrelsen, i god balance.

Begge hingste skal, iflg. de nye regler, bestå en brugsprøve, før de kan få bedækningstilladelse.
læs også artiklen på hestenettet her

Nyt medlemsblad til TAF - Hestemagasinet
Læs mere her
Ændring af Lov om hold af heste vedtaget læs her
link til loven her
Så er de nykårede hingste Preussenstern og Burnstein klar til bedækningssæsonen 2017.
Læs mere her om afprøvningen
Helium og Honoré du Soir består begge deres HLP sportsprøve
Begge hingste har d. 3.-4. marts 2017 gået en sportsprøve og begge hingste har bestået
Helium endda med den højeste karakter for ridelighed i hans gruppe og en tværsum på 8,02
Honoré du Soir havde også en flot høj karakter for ridelighed, nemlig 8,3 og ender med en tværsum på
7,86
Se mere her http://www.trakehner-verband.de/aktuell/?item=5271
UVM
2 ud af 3 trakehnere videre til endelig udtagelse
I forbindelse med UVM udtagelsen 2017 d. 26. maj 2017 på Vilhelmsborg deltog 3 trakehnere i
henholdsvis 5-års, 6-års og 7-års udtagelsen.
Det drejede sig om 5-års Alphabeat e. All Inclusive og Anastasia e. Sixtus avlet og ejet af Lone Andersen &
Johnny Sørensen, Haslev reddet af John Hvalsøe Saul, 6-års Kut’n’move e. Imperio og Kopyright e. Le
Rouge avlet og ejet af Bettina og Gert Laisbo, Vamdrup reddet af Bettina Laisbo og 7-års Kipling e. Hofrat
og Kylie e. Hohenstein avlet og ejet af Peter Christensen, Nakskov og reddet af Anne Troensegaard
Konkurrencen var som altid hård og især var der mange startende ved de 5-års og desværre gik Alphabeat
og John Hvalsøe Saul ikke videre til endelig udtagelse, trods et flot ridt
Men efter 2 flotte ridt af Kut’n’move og Bettina Laisbo og Kipling og Anne Troensegaard, gik disse 2
ekvipager videre til den endelige udtagelse på Broholm d. 8. og 9. juli
Kæmpe stort tillykke til de 2 ekvipager og vi krydser fingre for den endelige udtagelse på Broholm
Helle Jørgensen

Niels Goldtschmidt og Lasse 2'er i CCI2*
Military
For jagt- og militaryrytter Niels Goldschmidt sluttede weekenden ved Kalundborg Horse Event forbilledligt
med en andenplads i den lange tostjernede internationale klasse CCI2* med hans tophest Lasse
Stort tillykke til Niels og Lasse
Læs mere her
Ung i TAF

Træningssamling for unge Trakehner ryttere
Fra den 27.-29. juli inviteres trakehnerryttere mellem 15 og 25 år til træningssamling og følbedømmelse.
med fokus på deltagelse til TAF’s elitedage. Underviserne ved samlingen vil være Eva Tirstrup og Anne
Troensegaard. Yderligere skal vi være med til at klargøre føl og hopper til følbedømmelse. Vi spiser
middag med dommerne, hvor vi kan få svar på spørgsmål om trakehneravlen. Stald Iversholt ligger op til
et af Danmarks største skovområder, så vi skal selvfølgelig have hestene med en tur derud.
Se hele programmet her
Katalog
Så er hoppekårings- og sommerstævnekataloget klar kan ses her
Roskilde Dyrskue
Se hvordan det gik her
Rikke Svane og Finckenstein
vinder tredje store sejr i år
Læs hele artiklen her
Hoppekåring 2017
Se her resultaterne fra Hoppekåringen

Der var også lige et på par yngre herrer, der blev lykønsket med deres henholdsvis 80 og 70 år.
Endnu engang Tillykke

