Hædring af Peter Christensen, Anne Troensegaard
og Kipling

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at hædre avler Peter Christensen for den for tiden mest
imponerende trakehner – nemlig Kipling – og det være sig både i Danmark og i Tyskland
Kipling blev født i 2010 og er efter Hofrat og Kylie HTPR 0831 e. Hohenstein – Kipling er Kylie’s 2 afkom.
Peter indgik et samarbejde med Anne Troensegaard omkring Kipling og som Anne sagde til deres flotte
opvisning i Neumünster, så gik den første tid med at blive på ryggen af Kipling.

Men evnerne var der helt tydeligt, og det beviste ekvipagen ved først at blive vinder udtagelsen i Ringsted
med hele 9,04 i 4-års klassen og vandt ikke uventet championatsfinalen på Broholm med hele 9,26 og de
blev også udnævnt til den mest talentfulde ekvipage i 2014
Og succesen fortsatte med udtagelse til mellemrunden til DRF’s 4-års championat med hele 9,1 og en flot
3. plads – i mellemrunden gjorde de det så igen, da de blev nr. 3 og dermed videre til JBK i Odense
Så blev Kipling 5 år og startede igen året flot ud med at få hele 75,6 i hans første LA2 start, derefter vandt
han 5-års gangartsklassen til sommerstævnet i Ringsted med 84,6% - de gik også igen videre til
mellemrunden, da de vandt 5-års kvalifikationen på Bogø og så vandt de også 5-års championatet til
elitedagene med 87,2 og blev dermed udtaget til bruttotruppen til UVM i 2016
2016 var Kipling så 6 år og startede med at vinde DM for trakehnere i Middelfart, hvor de også helt
fortjent fik Schwadroneurs vandrepokal. Efter en skadespause, blev de nr. 2 ved 6-års i Ringsted, så blev
de udtaget til UVM i juli, og startede august ud med at blive fantastiske nr. 6 til UVM i Ermelo. Og så
sluttede de da også lige året med at blive imponerende nr. 2 ved finalen i JBK i Odense – kun slået af
Servero og Fiontini
2017 startede ekvipagen så igen med at vinde DM for trakehnere, på baggrund af de flotte resultater i
2016, var ekvipagen udtaget til bruttotruppen UVM igen, som de overbevisende præsterede så flot i, at
de blev udtaget til UVM igen. Og så fik de også lige en billet til Falsterbo i juni, men kronen på værket må
siges at være deres helt igennem utrolige resultat at vinde bronze til UVM! Det var så stort og så godt
gået af en helt igennem imponerende danskavlet trakehner, så det kan vi leve højt på længe. Og
billederne af Peter og Anne og Kipling viser også deres helt tydelige sprog – med rette en super stolt avler
og en glad og stolt rytter.
På grund af de flotte resultater, blev Anne, Kipling og Peter inviteret til gallashowet i Neumünster i
oktober – hvor Anne og Kipling viste hvor berettiget det var, at de havde opnået det de havde – og gav en
imponerende opvisning med stående klapsalver og en Kipling der bare gik og viste, hvad det er en hest af
hans kaliber kan, fuldstændig koncentreret til trods for at taget løftede sig.
Så godt gået Peter – det må være helt fantastisk at have avlet en så imponerende hest

