Lille avlsforbund med stor gennemslagskraft –
Trakehnere flot repræsenteret i Broholm
Horseshow 2017
Trakehner avlen er som bekendt begrænset i sammenligning med de store varmblodsforbund. Alligevel
formår trakehnerne at være med i både breddesporten og i toppen af dansk dressur. Vi har set på
eksemplet Broholm Horseshow DM for seniorer og UVM udtaglserne, og kigget på hvor trakehnerne er
med i avlslinjerne på tæt hold
Lille avlsforbund med stor gennemslagskraft
Når man tænker på hvor lille et avlsforbund trakehnerne repræsenterer sammenlignet med de øvrige
store avlsforbund af varmblodsheste fx DV, KWPM, Oldenburger og Hanoveraner forbundet, så er vi
faktisk rigtig godt med i toppen, med vores smukke præstationsbetonede renstammede heste og dertil er
der også meget trakehnerblod at finde både i breddesporten men også i mange af de varmblodsheste der
fx deltager ved DM og dette års Broholm Horseshow, for blot for at tage udgangspunkt i et eksempel på
et show, hvor nogle af de bedste heste deltager. For når det er sagt, så finder man dejlige trakehnere i alle
spektre af hestesporten i både dressur, military og spring, og såvel i topsporten som i breddesporten,
hvilket viser deres store alsidighed. Lad os nu bare tage et eksempel som DM i dressur og Broholm
Horseshow, som her i juli måned afvikles på det smukke Broholm Gods, hvor TAF så ofte også har yndet at
afholde Elitedage.
Lad os af hensyn til aldersspredningen tage udgangspunkt i to typer af klasser: Udtagelsesstævnet til UVM
og DM for seniorer. Her skulle det gene være de bedste heste der konkurrerer. Naturligvis er vi særligt
stillet ved udtagelsesstævnet til UVM, men lad os fuldføre eksperimentet alligevel.
DM i dressur for seniorer
I konkurrencen om DM i dressur 2017, hvor der er 25 Grand Prix ekvipager til start, deltager der faktisk
hele to renstammede trakehnere. Begge er kårede hingste. Det vil dog sige, at den ene af de to, nemlig
den af Johnny Sørensen og Lone Andersen dansk avlede trakehner Aston Martin (e. Monteverdi / Sixtus)
ikke længere er hingst, men for nylig er blevet kastreret for at koncentrere sig om sporten. Aston Martin
er nu redet og ejet af Helene Melsen, og var også med i bruttotruppen til OL i Rio 2016, ligesom han blev
10-er til finalen ved UVM for 5-års, og tillige deltog som 6-års, hvor han begge gange blev redet af John
Hvalsøe Saul.
Den anden renstammede hest der deltager ved DM i dressur i år er trakehnerhingsten Finckenstein TSF
(e. Latimer / Kennedy), der til gengæld er tysk avlet, men ejes og rides af den i Luxemburg boende danske
dressurrytter Rikke Svane. Sideløbende med sin dressurkarriere som på det seneste har resulteret i en
række internationale Grand Prix sejrer, fungerer Finckenstein som aktiv avlshingst, og det siger jo alene
noget om hans gode temperament. Hingsten har tillige deltaget ved EM for Danmark, og blev også
udtaget til bruttolandsholdet til OL i Rio.
Halvtrakehnere

Går vi et skridt længere ud og kigger på stamtavlerne bag DM hestene, ja så finder vi endnu mere
trakehnerblod, og det amerikanerne ville kalde halvtrakehnere – et begreb vi dog ikke bruger i Europæisk
trakehneravl, da vi gerne vil holde vore heste ’rene’.
Det er heste der på den ene eller anden side af forældrene har renstammede trakehnere som far eller
mor, ligesom den berømte Blue Hors Matinee, der blev redet af Andreas Helgstrand til bl.a World Cup
reelt var halvt trakehner, da hun var efter den kårede trakehnerhingst Silvermoon.
Kigger vi igen på DM deltagerne, ser vi flere såkaldte halvtrakehnere i toppen af sporten, også hvis vi
alene ser på fædrenes side.
Vores for tiden dygtigste danske dressur ekvipage, der netop lige er kommet i det fornemme selskab at
være rykket op på FEI’s top 10 liste over verdens bedste og mest vindende ekvipager, har også
trakehnerblod. Det drejer sig naturligvis om Cathrine Dufours Atterupgårds Cassidy. Cassidy er efter en af
trakehneravlens absolut bedste stempel hingste, der også selv var aktiv i sporten sideløbende med en
særdeles succesfuld avlskarriere, til langt op i årene, nemlig trakehnerhingsten Caprimond.
Derudover finder man også en halvtrakehner i Gallardo V, som til DM rides af Michael Søgaard. Her finder
vi en anden trakehner stempelhingst, der er benyttet rigtig meget i den generelle europæiske
varmblodsavl, og har utallige kårede hingste og højt præmierede hopper i stort set samtlige Europæiske
vamblodsforbund, nemlig den langbenede sorte hingst Gribaldi.
Signe Kirk Kristiansens hest Her Highness O, er ligeledes en halvtrakehner. Den er nemlig efter en af
Caprimonds bedste og mest benyttede renstammede sønner, den smukke natsorte elitehingst
Hohenstein, der i farvetoner minder meget om Rikke Svane’s Finckenstein.
Blandt de 25 startende heste i DM i dressur for seniorerne, er der også mere trakehnerblod at spore på
fædrenes side, hvis man bevæger sig blot lidt længere ud på stamtavlerne. Blandt andet er Michellino, der
er benyttet flittigt som avlshingst i DV efter elitehingsten Michellangelo, ligesom der er er trakehnerblod
at spore i mange af de øvrige heste – og så har vi for nemheds skyld, alene set på forældrerollen i form af
hingste, hvor der jo i trakehneravlen i modsætning til de fleste andre varmlodsforbund, altid har været
tradition for at vægte og værne om betydningen af hoppernes indflydelse på avlen.
Også trakehnere blandt UVM aspiranterne
Kigger på den unge generation af heste, nemlig de heste der ved Broholm Horseshow, skal dyste om UVM
udtagelse, tæller de både renstammede trakehnere og halvtrakehnere, der indtil videre har præsteret at
komme igennem nåleøjet.
Her har TAF, også i kraft af udtagelsesreglerne, to renstammede trakehnere med, henholdsvis en i 6-års
klassen og en i 7-års klassen. I 6-års klassen finder vi trakehneren Kut ’N’ Move, (e. Imperio / Kopyright /
Le Rouge), der rides af Bettina Laisbo og i 7-års klassen trakehner vallakken Kipling (e. Hofrat / Kylie
/Hohenstein), der via deres sønner forener de to stempelhingste Gribaldi og Hohenstein. Kipling har med
Anne Troensegaar i sadlen, repræsenteret Danmark ved UVM for både 5-års og 6-års heste og skal i
weekenden dyste om at komme med igen som 7-års.
Går vi igen længere ud ses afkom efter Totilas der igen er en af de mange kårede hingste efter Gribaldi, og
finder også igen Michellino, efter Michelangelo, og ikke mindst den i DV tidligere meget yndede nu
afdøde Midt West Ibi-light, der var halvtrakehner efter ikke mindre end den legendariske hingst Ibikus og
tillige ses trakehnerhingsten Induc også repræsenteret.
Trakehner fans har derfor meget at nyde, når den danske elite konkurrerer i disse dage, for selvom der
ikke står trakehner på stamtavle, kan det udmærket være, at hesten du ser på banen indeholder en hel
del trakehnerblod i årene.

