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Sommerstævner
Anmeldelsesfrist på Drf-go
Søndag d. 11. juni
Sommerstævnet i Jylland foregår i år som noget nyt hos
EGDUM Rideklub ved Fredericia d. 25/6 og på Sjælland som sædvanlig hos Team Cape ved Ringsted d.
24/6
Se også den nye cup
Klasse 11: TAF Dressurcup, indledende afdeling, procentklasse.

LA1A-3A, LA4A-6A, MB0A_MB3A.

Åben for alle 5-års og ældre heste. Alle ekvipager med resultater over 63 % går videre til mellemrunden,
der afvikles lørdag ved elitestævnet på Broholm den 12. august. Finalen rides søndag den 13. august for
de 12 bedste ekvipager i La Kür, La6 Kür og Mb Kür. For at ride mellemrunde skal en ekvipage kvalificere
sig i denne klasse. Ekvipagen kan kun starte en gang i denne klasse. Resultater over 63 % tæller også som
kvalifikation til TAF’s finaler og championater. Ekvipagen starter det niveau, ekvipagen normalt starter og
hestens alder tillader.
HUSK
Tilmelding til Hoppekåring
Sidste rettidige tilmelding til hoppekåring lørdag den 24. juni hos Team Cape ved Ringsted og søndag den
25. juni hos Egum Rideklub ved Fredericia er den 7. juni
Tilmeldingsblanket findes her
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
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
UVM
Tidsplan for fredag d.26/5 på Vilhelmsborg
Se her
Tidsplan for torsdag d.25/5 på Vilhelmsborg
Se her
Følgebrev til UVM se her
Fortegnelse over inviterede heste til bruttotruppe den 26. maj 2017
Se her
UVM 2017

Kriterier for udtagelse til VM for unge heste i dressur 3.-6. AUGUST 2017 Læs her

Tilmelding til UVM-iagttagelsesklasse 2017
Læs her
Så er de nykårede hingste Preussenstern og Burnstein klar til bedækningssæsonen 2017.
Læs mere her om afprøvningen
Trakehnerhingste til afprøvning
Søndag aften d. 12.3 indmønstredes tre Trakehnerhingste til afprøvning hos Torben Frandsen, Tørring.
Hingstene Preussenstern - Burnstein og His Moment
Onsdag d. 23.3. foregår afprøvningen for dommerene fra DV (Bjarne Nielsen og Torben).Herefter
udarbejdes der en beskrivelse af hingstene.
Se også artiklen her
Rikke Svane og Finckenstein i Doha
Endnu en gang flotte placeringer til ekvipagen en 6 og en 8 plads blev det til.
Læs mere her
Link til resultater her
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
Afkomsvurdering af Placido Domingo TAF 1203 læs her
hvor meget han forbedre sine afkom i forhold til din hoppe

Ændring af Lov om hold af heste vedtaget læs her
link til loven her
Hingsteshow i Middelfart
Læs artiklen her
Championatstræning og clinic ved Mail Kohlschmidt lørdag d. 18. februar 2017
Lørdag deltog 3 ryttere i championatstræningen ved Maik Kohlschmidt.
De 3 ekvipager var Helena Hansen på den 5 årige Gallianso Selsø e. Kancún og Gute Idee II e. Connery,
Rebecca Lea Damsgaard på den 7 årige Show Me The Money e. Van Deyk og She’s the One e.
Buddenbrock samt Pia Wulff Dileng på den 7 årige Pontiac af Nøddebogård e. Aston Martin og Plaisir e.
Schwadroneur.
Som tilskuer var det meget spændende at se og høre Maik for åben mikrofon, undervise rytterne og give
dem tips til, hvordan de skal arbejde videre med deres heste inden sommerens championater. Alle 3
ryttere fik en meget intensiv undervisning og en masse gode råd.
Om eftermiddagen var der så clinic med Maik Kohlschmidt, hvor vi havde fornøjelsen af at se Louise
Laisbo på den 7 årige Hot Spot e. Okavango og Honeywell e. Induc, Natalie Wulff Brix på den 9 årige
Helouis von Hestebjerggaard e. Gribaldi og Helenah de L e. Michelangelo samt Anne Troensegaard på den
7 årige Kipling e. Hofrat og Kylie e. Hohenstein.
Igen en super spændende og intensiv undervisning for åben mikrofon, hvor Maik ind imellem fik
spørgsmål af Alan Nissen omkring arbejdet med hestene og mulighederne for de enkelte ekvipager
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
Schwadroneurs vandrepokal 2016
Anne Troensegaard og Kipling får tildelt Schwadroneurs vandrepokal 2016 for en imponerende
stævnesæson og en super reklame for Trakehneren
Igen i år blev den fine pris overrakt i forbindelse med hingstedagene i Middelfart 18.-19. februar 2017 læs
mere her
Årets avler 2016
Vanen tro blev ”Årets avler” udnævnt ved dette års Trakehner arrangement i Middelfart

Titlen som ”Årets avler” gives til en avler der har udmærket sig via ekstraordinære resultater ved årets
kåringer, skuer og stævner.
Bestyrelsen i Trakehner Avlsforbundet Danmark har besluttet, at udnævne Stutteri Selsø v. Janus Haubroe
og Camilla Qvistgaard til ”Årets avler 2016”. Stutteriet har gjort sig bemærket med mange utroligt flotte
resultater i 2016 både i ind- og udland. Læs mere her
DM (læs hele artiklen her)
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
læs også artiklen på hestenettet her

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. 1/5 - 2017

Se listen her
Ny Elitehoppe
Princessa HTE 0347
Klik her

