JUNI-JULI 2015
Elitestævnet Allerupgaard
Så er propositionerne på go link her

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

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.

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
Læs her om hvordan det gik på
Klik her

det fynske dyrskue.

Seje trakehnere – der har hvad der skal til!
Flotte præstationer fra trakehnerne ved den danske UVM udtagelse i dressur, hvor den
unge Louise Laisbo på hoppen Hot Spot deltog i 5-års gruppen, og Anne Troensegaard
med Litvinenko Sjæltofte deltog i 6-års gruppen.

Læs om ekvipagernes udfordringer i deres forberedelser, deres oplevelser ved udtagelsen og hvorfor de to ryttere elsker
at ride på deres trakehnere og har fået skærpet deres tro på fremtiden i artiklen her

UVM 2. samling d. 22 juni 2015 på Vilhelmsborg
Se tidsplan her

DM for seniore
Stort tillykke til Rikke og Finckenstein med den flotte 4.plads og også et stort tillykke til Helene og Aston Martin med
deres flotte 11.plads .
Også et stort tillykke til DM Para-Dressur Grad 1: 3. Plads Chinett Lauridsen og Alpenfürst H

Trakehnere kan også være med på topplan !!!
Se det samlede resultat her

Propositioner til Sommerstævner
Ringsted Klik her (pdf)
Brabrand Klik her (pdf)

Anmeldelsesblanketter
Anmeldelse til hoppekåring Klik her
Anmeldelse 2-års hopper Klik her
Sidste anmeldelsesfrist:
7/6-2015

KVALIFIKATION TIL UVM 2015.
D.23.-24.maj blev den anden kvalifikationsrunde til UVM afviklet.
På Atterupgård deltog Anne Troensegård med Litvinenko Sjælstofte, som var forhåndsudtaget til
kvalifikationen, dels via sejr i Trakehner Avls Forbundets 5års championat, dels via sejr i Dansk Ride Forbunds
5års Championat 2014.
Ekvipagen gik som forventet videre til den endelige kvalifikation. 

På Vilhelmsborg deltog Louise Laisbo med Hot Spot, som var forhåndsudtaget til kvalifikationen via
sin 2.plads i Trakehner Avls Forbundets 4års championat 2014.
Louise har kun ejet og redet Hot Spot i et par måneder, og leverede alligevel en særdeles flot præstation
på Vilhelmsborg, med et flot og harmonisk ridt.i glæder os til at se ekvipagen til årets championatsfinaler!
Kvaliteten af årets 5 og 6 års heste er meget høj, så hvis man ikke har mulighed for at tage turen til UVM i Verden i år,
kan det anbefales at se den endelige kvalifikation mandag d.22. juni på Vilhelmsborg. 
Hanne Bruun Ejlersgaard
TAS

UVM 2015
VM for unge heste …

… et mesterskab med hestene i hovedrollen
I dagene 5.-9. august 2015 vil alverdens hestefolk såsom ryttere, barriereryttere, trænere, avlere, dommere og
hestepressen valfarte til den lille tyske by, Verden.
Læs mere om startlister og lign. her
tidsplan for 1ste iagttagelse her
Her er de ekvipager der er videre til 2. UVM-samling d. 22. juni klik her
– håber nogen har tid/lyst til at møde op og heppe!

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr 1. marts2015
Se listen her

OBS
Nye regler pr.1/1-2015
Link til nye regler her

Nyhedsbrev
Du kan nu tilmelde dig Taf´s nyhedsbrev, og få sendt de seneste nyheder til din email.
Klik her og tilmeld dig!

Kriterier for UVM 2015
Der er nu kommet kriterier til udtagelsen til UVM
Læs mere her

Elitestævne 2015
Elitestævnet 2015 flyttes til Allerupgaard ved Odense
d. 21.-23. august 2015

Obs- som vedtaget ved generalforsamlingen er afprøvningen af hopper flyttet til Elitestævnet
Læs mere her

Hest & Rytter
Så genopstår Trakehnersiden i Hest og Rytter.
Allerede fra næste udgave af avisen, vil du kunne læse nyt fra forbundet. Hvis du har en god historie, eller en nyhed du
gerne vil dele, kan du altid skrive til dianna@trakehner.dk, så sikrer vi, at det kommer i avisen.

Af hensyn til forbundets økonomi skal medlemmer der ønsker bladet tilsendt selv betale porto. Fra hest og rytter har vi
fået oplyst at dette koster 295 kr. for et år.

Hannover 2015
23-26. juli.
Kom og vær med til det store Internationale Trakehnerstævne i Hannover.
Læs mere her

Ny Hingsteliste for 2015
Link 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

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

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

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

Elitestævnet Allerupgaard

Så er propositionerne på go link her

Roskilde dyrskue
Så er det igen tid til at være med til Roskilde dyrskue se her hvem der deltager
Se her hvordan det gik

Lovende start
for ny rytter på Højagergaard.
Placido Domingo og hans nye rytter Camilla Moe Thorup
23/5 vinder af MBO-A med 76,538 point
24/5 vinder af MBO-A med 73,718 point.
Stort tillykke.
Læs og se mere her

