Så er de nykårede hingste Preussenstern og
Burnstein klar til bedækningssæsonen 2017.
3 årige Burnstein e. Finckenstein og Butterfly HTR 0814 e. Summertime, avlet og ejet af Tonny Bang i
Ryomgård, samt den 4 årige Preussenstern e. Herbstkönig og Polka HTPR 0538 e. Connery, avlet og ejet af
Lollands Varmblod v/Kaj Olesen i Errindlev opnåede kåring den 18.02.17 i Middelfart.
Men for at få bedækningstilladelse, skulle hingstene efter de nye regler om afprøvning, have bestået en
prøve, så derfor blev de 2 hingste indsynet til 10-dages prøve hos Torben Frandsen i Tørring den 12.03.17
og skulle gå den afsluttende prøve d. 23.03.17.
På denne dag var avlsledelsen til stede, for at afgøre, om de 2 hingste kunne opnå bedækningstilladelse i
TAF for 2017.
Afgørelsen blev taget i forhold til træningslederens observationer, samt fremvisningen af hingstene ved
den afsluttende prøve d. 23. marts.

Resultatet af prøven for de 2 hingste blev:

Burnstein
Opførsel i stalden: Meget omgængelig
Opførsel under rytter/gålyst: Stabil og let ridelig
Skridt: Taktfast
Trav: Taktfast og rummelig, savner pt. lidt balance
Galop: God

Avlsledelsens kommentarer: Hingsten er i fin kondition, er rolig og opmærksom på banen
Konklusion: Hingsten har opnået 1 års bedækningstilladelse i 2017

Preussenstern
Opførsel i stalden: Meget omgængelig
Opførsel under rytter/gålyst: Let ridelig, samarbejdsvillig og opmærksom på rytterens hjælpere

Skridt: Savner pt. lidt takt og energi
Trav: Taktfast og energisk
Galop: God med god bæring og balance

Avlsledelsens kommentarer: Hingsten er i fin kondition, er meget ridelig og opmærksom på banen
Konklusion: Hingsten har opnået 1 års bedækningstilladelse i 2017

His Moment
Det kan tilføjes, at også fløjhingsten fra Neumünster i 2016, His Moment e. Millennium og Hermine e. Le
Rouge avlet af Christian Röhl, Tyskland og ejet af Helgstrand Dressage, Vodskov deltog i prøven. Hingsten
blev afprøvet i Tørring, efter aftale med det tyske trakehner Verband. His Moment bestod prøven og er
dermed som den første tyske hingst fra årgang 2014, optaget i Hengstbuch I for bedækningssæsonen
2017. Læs mere på trakehner-verband.de

