Nyhedsarkiv februar2017
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.

DM og hingstekåring
Vinder af uofficielle DM for trakehnere, som blev sponseret af Skibby HC,
blev

nr.1 Anne Troensegaard/Kipling

nr.2 Natalie Hering/Litvinenko Sjælstofte

nr.3 Maria Slotsdal Steffensen/Kattavango

nr.4 Anna Maria Christiansen/V-power Horsebo

nr.5 Helle Heegaard/Hubba Bubba

øvrige resultater kan ses her

De 2 fremstillede hingste blev begge kåret mere info herom følger senere.

Kataloget til
hingstekåring og uofficiel DM for Trakehnere klik her
Placido Domingo
Placido Domingo havde et kanon stævne i Hedensted, han debuterede fredag i internediare l, med 72% og
en anden plads.
Lørdag vandt Placido PSG med 73,8%, og søndag sluttede Placido af med endnu en start i PSG, her blev
det til 72% og en anden plads. Super flot og tillykke
Trakehnernes hingsteshow og forårs-kåring

Det tyske Trakehner Verband afholder hingsteshow og forårs-kåring i den kommende weekend. Det er det
19. Trakehner Hingsteshow i rækken, der traditionen tro giver avlere og heste interesserede lejlighed til at
se og sammenligne trakehner hingste i alle aldre
Læs mere her
Årsberetningen
for 2016 kan læses her
Hingste til kåring
Hingste tilmeldt kåring lørdag 18. februar:

Der Trakehner
Lige et link til den flotte artikel i
Der Trakehner,
som denne gang har Rikke Svane og Finckenstein på forsiden og en stor artikel indeni hvor Rebecca Svane
med Opera og Kristine Møller med Blanc Pain også er nævnt.

Hingstekåring championatstræning og clinic med Maik Kohlschmidt samt uofficiel DM for trakehnere og
fremvisning af kårede hingste 18.-19.02.17 på Middelfart Ridecenter
Hingstekåring lørdag 18.02.17
Lørdag morgen starter vi med hingstekåring, hvor første punkt er hingste på fast bund. Herefter er der
løsspringning og derefter tages banen ned og der gøres klar til championatstræning med Maik
Kohlschmidt. Efter frokost vises hingstene ved hånd på trekantsbane og løse i ridehuset.
Herefter er der overrækkelse af Schwadroneurs vandrepokal og derefter oprangering og karakteristik af
hingstene
Dagen sluttes af med en dressurclinic med Maik Kohlschmidt og derefter hyggelig spisning med dejlig mad
Clinic og championatstræning med Maik Kohlschmidt lørdag d. 18.02.17
Det er lykkedes TAF at få lavet en aftale med Maik Kohlschmidt om at undervise til vores clinic samt i
championatstræningen i Middelfart d. 18. februar 2017 i forbindelse med vores hingstedage d. 18. og 19.
februar
Maik Kohlschmidt er uddannet berider ved det tyske statsstutteri Neustadt/Dosse under Henning Müller.
Han har fra 2009 – februar 2012 været ansat ved Helgstrand Dressage. I februar 2012 kom han til JJ
Horses, hvor han blandt andet sikrede sejren for både 4. og 5. års i det norske dressurchampionat, samt
mange andre sejre.
I oktober 2012 skiftede han til Blue Hors, hvor han blandt andet med stor succes, har været rytter på
f.eks. Blue Hors Zack og Blue Hors Hotline. Blandt andet blev han i 2014 suveræn vinder af Ecco Grand Prix
på Blue Hors Hotline
Maik skiftede i 2014 fra Blue Hors og tilbage til Helgstrand Dressage, hvor han udover at være en super
kompetent rytter, også fandt ud af, at han var et naturtalent til at mønstre da han i 2015 – pga. skader
hos Thomas Sigtenbjerggaard og Andreas Helgstrand – var nødt til at mønstre hingstene fra Helgstrand
Dressage til kåringen i Herning. Dette resulterede i at han vandt Hestens Værns mønstringsmedalje.
I 2016 blev han gift med Grand Prix dressurrytter Malene Ebbesen og fra 01.01.17 har de indgået
samarbejde med familien Wilm på det tyske Gestüt Tasdorf i Neumünster, hvor de starter op som
selvstændige og skal bo og arbejde på stutteriet og have en virksomhed med en kombination af avl,
dressurstald og uddannelsessted.
Vi glæder os til en fantastisk dag med Maik Kohlschmidt - en rytter som igennem årene har opnået super
flotte resultater.
DM for trakehnere søndag d. 19.02.17
Søndag morgen starter vi med DM for trakehnere, hvor vi håber på lige så flot en deltagelse som i 2016 og
lige så flotte ridt.
Propositionerne er nu at finde på DRF GO - husk sidste tilmelding er 08.02.17

Showhingste søndag d. 19.02.17
Søndag vil der også blive vist flere fantastiske kårede hingste
Placido Domingo e. Dorkas og Perle XXVIII e. Hohenstein ejet af Stutteri Højagergaard i Langå. Hingsten
blev kåret i 2012 ved både TAF og DV og har efterfølgende aflagt hans prøve med rigtig gode resultater.
Hingsten rides til dagligt af Maria Anita Andersen og går landsstævner i dressur med super flotte
resultater.
Preussentanz e. Herbstkönig og Princessa e. Gribaldi ejet af Kaj Olesen i Sjælstofte. Hingsten blev kåret
2016 og har her i efteråret gået en rigtig flot prøve i Schlieckau med 7,98 i slutkarakter og præsenterer
hans første følårgang i 2017

Sted:
Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, 5500 Middelfart
Entre:
Lørdag 75,00
Søndag 75,00
Begge dage 100,00
Børn u/12 år gratis

Vi håber at se rigtig mange til 2 spændende dage

Propositioner til uofficiel DM
og championatstræning klik her
ligger nu også på Drf - go
OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. 30/1 - 2017

Se listen her

Nyt medlemsblad til TAF - Hestemagasinet
Læs mere her
Landbrugsmessen Gl. Estrup

Afholdes lørdag og søndag den 27. & 28. maj 2017.

Tilmelding af heste senest den 22. april 2017.
Indbydelse, tilmeldingsskema og udstillerkort kan findes på:
www.landbrugsmessen.dk

Vallakker.
Der kan udstilles vallakker på 4 år og derover.
Vallakker kan indgå i en samling med max. 50 %

Alle er velkomne.
Kontaktperson: Kristian Jensen, 40 42 02 01.
oxholm@post12.tele.dk

Julehilsen

Bestyrelsen i Trakehner-Avlsforbundet vil gerne ønske alle medlemmer, frivillige og sponsorer en rigtig
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Også i år, sender vi en stor hilsen og en kæmpe tak, til alle de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats i
forbundet og til vores arrangementer, samt til vores sponsorer
Vi vil også gerne sige tak til de mange trofaste deltagere ved vores arrangementer og som støtter op
omkring vores smukke og dejlige trakehnere

Husk at hingstekåringen i 2017 løber af stablen d. 18. og 19. februar. Vi lukker dørene op for endnu et
brag af et arrangement, som afholdes på Middelfart Ridecenter som tidligere år. Følg det spændende
program på hjemmesiden i løbet af januar

Generalforsamlingen er d. 5. februar 2017 – nærmere information omkring dette følger snarest

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle

På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen
Formand

Få et OK Benzinkort og støt Trakehner-Avlsforbundet i Danmark hver gang du tanker
Klik her og få dit OK kort
Du kan læse mere her om den nye sponseraftale med OK
Ny Elitehoppe
Princessa HTE 0347
Klik her
Millennium

Den ekstremt populære og avlsmæssigt succesfulde trakehner avlshingst fra kåringen i 2010, skal
fremadrettet rides af den svenske Grand Prix rytter Michelle Hagman, der er blevet fuldtidsansat på tyske
Gestüt Spreche
Læs mere her
Evita in memorium
Læs mere om den fantastiske hoppe her
Stambøger
1994-1999 klik her
2000-2004 klik her
2005-2010 klik her

Bøgerne kan også bestilles i en skriftlig version til 300,00 kr. stk.
HUSK vores hyggelige rytter-/avleraften
Lørdag d. 18. februar 2017 kl. 18.00 på Middelfart Ridecenter
Menu:
Buffet med kylling bagt med ostecreme
Bønne salat og almindelig salat
Ristede kartofler og sauce
Chokolade dessert med frisk frugt
Pris 195,00
Tilmelding kan ske indtil d. 16. februar 2017 til:
Pia Prom pia@trakehner.dk eller på telefon 55813290

Taf Sponsorer
Nyttige links til
Stambøger
1994-1999 klik her
2000-2004 klik her
2005-2010 klik her

Bøgerne kan også bestilles i en skriftlig version til 300,00 kr. stk.

Link til købekontrakt fra Seges her
Link til købekontrakt og vejledning i køb og salg af heste samt ejerskifte bestilling her
Medlemsrabatter klik her

