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Kaiser Milton
Årets fløjhingst i Neumünster
Læs hele artiklen her

Dyreste auktions ridehest – tidligere kåret hingst Tudor
Læs artiklen her

Hofrat - årets hingst 2017
Læs artiklen her
3 nye trakehner elitehingste
Det tyske trakehner avls forbund Trakehner verband, har udnævnt tre nye dressur elitehingste. Det drejer
sig om den blot 9-årige avls komet Millennium, den i sporten meget succesfulde Imperio og den natsorte
avlshingst Singolo. De tre hingste fik tildelt anerkendelse under en ceremoni ved trakehnernes
hingstekåring d, 18-22 oktober 2017
Læs artiklen her
Kipling hyldet i Tyskland
Den danske UVM bronzevinder og trakehnerekvipage Anne Troensegaard og Kipling, deltog lørdag aften
som hædersgæster ved det store gallashow ved det tyske trakehner forbunds hingstekåring, og blev hyldet
for deres mange flotte resultater, som herved blev anerkendt og hædret af det tyske moderforbund.
Læs interview af Anne, og se videoen fra gallashowet her
Kipling gjorde det igen
Kipling sikrede sig en hæderfuld og populær andenplads ved DRF’s første unghestedressurchampionat for
7-års heste nogensinde, da han med Anne Troensegaard som rytter i weekenden deltog i finalerunden på
Blue Hors.

Læs hele artiklen her
PREUSSENSTERN videre:
Kaj Olesen opdrætter og ejer af de to 3/4- brødre Preussentans og Preussenstern er nu godt på vej til at eje
to kårede hingste.

Med førstnævnte valgte Kaj at gå den direkte vej nemlig via 50-dages materialprøven i Schlieckau i
december 2016 hvor hingsten bestod og dermed opnåede endelig kåring.
Med Preussenstern har ejeren valgt en anden vej, denne gang via sporten.
Med grundlag i en bestået 10-dagestest efter DV`s model i foråret hvor hingsten jo fik
bedækningstilledelse for 2017 har han været i avlen i år og her i efteråret deltaget i Dansk Rideforbunds
championat i Frederiksværk i weekenden d. 16.-17.9. Hingsten opnåede her slutkarakteren 7,9 og dermed
yderligere et års bedækningstilladelse for 2018.
Delkaraktererne var for trav:7,5 skridt:8,0 galop7,8 ridelighed 8,4 kapasitet7,8 =total 7,9.
Opnår hingsten 7,5 ved næste års championat er han derefter endelig kåret. Tillykke til ejerne med det
vellykkede forløb. AD.

DRF-championat
Igen et super resultat til Anne og Kipling

I weekenden var der som bekendt finaler i DRF’s championater og i 7-års klassen var der endnu engang
super resultat fra ekvipagen Anne Troensegaard og Kipling
De opnåede nemlig en super flot andenplads kun slået af deres sædvanlige konkurrent Servero López på
Fiontini.
Kæmpe stort tillykke til den dygtige ekvipage
Pferd des Monats Oktober:

Finckenstein TSF - etwas ganz Besonderes
Læs her

Pressemeddelelse
fra Everhorse Gruppen
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
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
OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr.30/10 - 2017

Se listen her

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.
Nyt medlemsblad til TAF - Hestemagasinet
Læs mere her
Ændring af Lov om hold af heste vedtaget læs her
link til loven her
Katalog
Så er hoppekårings- og sommerstævnekataloget klar kan ses 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
Følbedømmelser
Resultaterne kan nu ses her
Følbedømmelse 2017
Katalog er nu klar til følturen

Praktiske oplysninger vedrørende følbedømmelsen
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

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
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
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
Broholm
Se resultaterne fra Elitestævnet her
Katalog til elitestævne og avlsdelen
Se her

