Nyhedsarkiv januar – februar18
Husk hingstekåring og DM for trakehner lørdag d. 24.02.18
I år skal vi for første gang afholde hingstekåring og uofficielt DM hos Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100
Vejle.
Dagen begynder kl. 10.15 med hingstene på fast bund, efterfulgt af løsspringning, hingstene på
trekantsbane og vist løse i ridehuset.
2 sønner efter hingsten Finckenstein stiller til kåring, den ene med Lowelas og den anden med Hockey 41
som morfar.
Undervejs fejrer vi Årets avler 2017 samt den ekvipage, som i 2017 har gjort sig fortjent til Schwadroneurs
vandrepokal.
Kåringsresultatet forventes offentliggjort ca. kl. 12.00.
DM starter 12.30 startliste kan ses på Live
Opstaldning i Vejle se her
Nyhedsbrevet kan ses her
Læs årsberetningen
for 2017 her
Lørdag den 24. februar afholdes hingstekåring og uofficielt DM hos Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100
Vejle.
Katalog findes her
Dagen begynder kl. 10.15 med hingstene på fast bund, efterfulgt af løsspringning, trekantsbane og
hingstene vist løse i ridehuset.
Undervejs fejrer vi bl.a. Årets avler 2017 samt den ekvipage, som i 2017har gjort sig fortjent til
Schwadroneurs vandrepokal.
Kåringsresultatet forventes offentliggjort lidt efter kl. 12.00.
Vi glæder os til at se de 2 kårede hingste Preussenstern og Preussentanz vist under rytter og så finder vi i
løbet af eftermiddagen vinderen af årets uofficielle DM.
Der er tilmeldt 28 ekvipager, bl.a. Årets hoppe 2013, fløjhingsten 2011, fløjhingsten 2016, en
sølvmedaljehoppe, en bronzemedaljehoppe samt et bredt udsnit af de fantastiske rideheste som
Trakehneravlen også består af.
DM lægger ud ca. 13.15 og der er flotte præmier, bl.a pengepræmier, sponseret af Skibby HC.

Føltur 2017
Så er beskrivelsen af følturen tilgængelig her
Se også de nye gallerier med billeder fra hoppekåringerne og Eliteskuet 2017 her eller under gallerier
Indkaldelse til Generalforsamling 2018. Se her
Landbrugsmessen Gl. Estrup

Afholdes lørdag og søndag den 26. & 27. maj 2018.
Se mere her
Lasse månedens hest i
Everhorse
Læs den flotte artikel om Lasse og Nies Goldschmidt
i medlemsbladet Everhorse
Hingstekåring/Uofficiel DM for trakehnere og fremvisning af kårede hingste 24-25/2 - 2018
Så lykkedes det endelig at få aftalen på plads med et nyt sted til arrangementet. Bestyrelsen har indgået
aftale med Vejle Rideklub, som har de faciliteter vi har brug for.
Der kan nu tilmeldes hingste til kåring blanket og online tilmelding findes her
Proportioner til uofficiel DM for trakehner kommer snart på DRF-go udkast kan ses herGodt nytår
Bestyrelsen i Trakehner-Avlsforbundet vil gerne ønske alle medlemmer, frivillige og sponsorer en glædelig
jul og et godt og lykkebringende nytår.
Også for 2017, vil vi gerne sende en stor hilsen og en kæmpe tak, til alle de mange frivillige, der gør en
kæmpe indsats i forbundet og til vores arrangementer, samt naturligvis til vores sponsorer – og en særlig
tak til vores hovedsponsor Skibby HC
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 2018 løber af stablen d. 24. og 25. februar. Denne gang et helt nyt sted, nemlig
Vejle Ridecenter. Følg informationen på hjemmesiden i løbet af januar
Generalforsamlingen er d. 4. februar 2018 på Blommenslyst Kro - information om dette står på
hjemmesiden og sendes ud til medlemmer
Så håber alle har haft en rigtig dejlig jul og vi ønsker godt nytår til jer alle
På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen
Formand

2017: Endnu engang kom, så og sejrede den fantastisk ekvipage Kipling (avlet og ejet af Peter Christensen
og Anne Troensegaard, først med en helt imponerende bronzemedalje ved UVM i Ermelo og derefter en
super 2. plads ved DRF’s unghestechampionat for 7 års heste. De blev derfor også helt fortjent hyldet ved
hingstekåringen i Neumünster

S-Sejr til Herakles.
1.december vandt Herakles (von Hestebjerggaard) (8 årig hingst v. Gribaldi og Helenah De L
v/Michelangelo, avler Mette Hansen, ejer Norbert Timm, DEU) sammen med Ann Christin Wienkamp i
Vreschen-Bokel en S dressurklasse med 71,23%.

Tillykke til avler og ejer.
Billeder fra følturen 2017
Se under Gallerier eller tryk her
OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr 22/2 - 2018

Se listen 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
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

Pferd des Monats Oktober:
Finckenstein TSF - etwas ganz Besonderes
Læs her

Pressemeddelelse
fra Everhorse Gruppen
Læs 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.

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

