JUNI-JULI 2015
Rikke Svanes og Finckensteins vej til EM
Landsholdet
Rikke Svane og hendes trakehner, avlshingsten Finckenstein, er netop udtaget til landsholdet ved det kommende EM i
August, og er et lysende eksempel på, hvordan flid og dedikation foruden et enestående kammeratskab og samarbejde
mellem hest og rytter, kan skabe resultater uden at man nødvendigvis er født med en guld-ske i munden.

Læs hele artiklen her

Katalog til Elitestævnet
er nu klar.

Udskriftvenlig(Pdf-fil) klik her

SE resultater fra følbedømmelse her
og se galleriet med de dejlige føl her

Elitestævne
Menu til Lørdagaften
Se menuen her
Tilmelding til pia@trakehner.dk eller tlf: 55813290
Senest tilmelding: 17. august 2015

OBS !!!!
Anmeldelsesfrist til elitestævnet er udsat til 14/8

Dansk succes i Hannover
Se resultater her
Læs om de flotte danske resultater her

Følkatalog er nu klar
udskriftvenlig udgave klik her

Obs Rønnede er flyttet frem til kl. 13 30

Elitestævnet Allerupgaard
Så er propositionerne på go link her
Vil du have dem som udskriftvenlig Pdf-fil her

Udtagelse til auktion i Neumünster
Søndag 23/8 vil der under Eliteskuet på Allerupgaard være mulighed for udtagelse til auktion.
Hans-Wilhelm Bunte fra Trakehner Verband, har bemyndigelse til at udtage føl, hopper og rideheste til Trakehner
Verband’s auktion i Neumünster i oktober måned.
Tilmelding til auktions-besigtigelse til sekretariatet pia@trakehner.dk hurtigst muligt og senest inden udgangen af uge 30.

Edberg optages i hingstebog I
Den blot 7 år gamle dansk avlede trakehner hingst Edberg, har på baggrund af sine sportslige præstationer, netop
formået at opfylde kriterierne for endegyldig optagelse i hingstestambog I, i det tyske trakehner forbund. En stor ære for
den dansk avlede hingst og dennes danske avlere Bodil og Erik Jørgensen.
Læs hele artiklen her

Otte Danske ekvipager deltager i Trakehner
Bundesturnier 2015
Trakehner Bundesturnier i Hannover er et internationalt stævne med over 400 deltagende ekvipager, som i år inkluderer
ikke mindre end otte initiativrige danske trakehner entusiaster. Selvom de blot rider LA og M-klasser på distriktsplan på
de hjemlige baner til daglig, drager de til Tyskland, så de kan få både erfaring og store oplevelser med sig hjem, når de
deltager i Trakehner Bundesturnier i Hannover i dagene fra den 23-26. juli 2015

Læs mere her

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr 1. marts 2015
Se listen her
Læs her om hvordan det gik på
Klik her

det fynske dyrskue.

Sommerstævner 2015
Præmiehopper i forreste række ved sommerstævnet i Ringsted.
Trakehnernes Sommerstævne den 27. juni i Ringsted, bød på flot ridning. Glædeligt var det, at se, at de højtpræmierede hopper
nu er med helt fremme i sporten, og der er så høj kvalitet i de unge heste, og rigtig mange elegante ekvipager, hvor hest og
rytter klædte hinanden utroligt godt, med en øjensynlig god fornemmelse for hinanden.
Læs hele artiklen her
Se resultater fra Brabrand her
Se resultater fra Ringsted her

Så er resultaterne fra hoppekåringerne klar
Klik her

Tilmelding af hopper til endagsafprøvning
klik her
Sidste frist 4/8

Tilmelding af føl til følbedømmelse
klik her
Sidste frist 14/7

Trakehner udtaget til EM-holdet
Rikke Svane og Finckenstein udtaget til det danske EM-hold i dressur.
Læs artikler her:
http://www.dr.dk/sporten/ridning/dressurlandsholdet-skal-sikre-ol-kvalifikation-ved-em
og http://www.rideforbund.dk/da/Information/Nyheder/2015/07%20-%20Juli/DanskdressurlandsholdklartilEM.aspx

