SEPT-OKT-NOVEMBER 2015
Nye områder af lov om hold af heste træder i kraft
fra 2016
Fra januar 2016 træder således §11, §16 og §18 i kraft.
Det er paragraffen om gulvet i stalden + paragraffen omhandlende adgang til fold + foldstørrelse.
Der er også ny EU-lovgivning om registrering af heste som træder i kraft 1/1 2016.
Læs her hvad det kommer til at betyde for dit hestehold.

Placido Domingo / Maria Anita Andersen
Ved Blue Hors Dressurfestival fik Hingsten Placido Domingo med sin rytter Maria Anita Andersen 1. pladsen i MB3 med
71,688% og 2. pladsen i MB2 med 69,276%.
Tillykke til Maria og til ejer Jørgen Steen.

Aston Martin placering i Grand Prix i Lier.
Helene Melsen og hendes kårede hingst Aston Martin deltog i Grand Prix i Belgiske Lier, hvor de placerede sig på en 15.
plads i kvalifikationen, i Küren satte de sig på 7. pladsen med 71%.
Tillykke til Helene og til avlerne Lone Andersen og Johnny Sørensen.

Welt-Cup placering til Finckenstein
I Lyon kvalificerede Rikke Svane og hendes 13 årige hingst Finckenstein sig igennem Grand Prix, til at starte i en Kürklasse, en klasse, hvor parret vel endnu må betegnes som novicer. Her endte parret på en flot 8. plads, med 72,125%!

Springhoppe til Danmark
Læs mere her

Millennium-søn til Danmark
Læs mere her

Dansk triumf i Neumünster 2015

Årets tyske Trakehner hingstekåring 2015 stod på mange måder i Danmarks tegn.
Hingstekåringen stod på stor anerkendelse og hæder til de deltagende danske heste, de
høje salgspriser til auktionshestene der repræsenterede den danske avl, og flotte
hædersbevisninger til danske heste i avl og sport.
Læs mere om den danske triumf 2015 hos det tyske moderforbund i artiklen her.

JBK
Tillykke til Placido Domingo med den flotte 6 plads i 6 års Dressurchampionatet

Danske trakehnere kan - kæmpe succes i
Neumünster
Efter 4 helt forrygende dage i Neumünster, må det siges at være en kæmpe succes for de
danske trakehnere.
Læs hvordan det gik her

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. Nov. 2015
Se listen her
Husk at hvis du vil have dine point med fra sommerstævnnet og fremad skal du tilmelde dig og betale inden 1/12- 2015

Danske hingste til Neumünster
Fire unge danske hingste udtaget til
hingstekåring i Neumünster
Amarone e. Lacroze Selsø og Atara xx fra Stutteri Selsø
O´leary e. Kentucky og Olga III fra Søren Nissen
Helium e. Millennium og Hirse fra Alan Nissen
Independent e. Placido Domingo og Inverness fra
Anders Dahl
Læs artiklen i Eurodressage om en af hingstene her

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

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

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

Læs her hvordan det gik

Obs der er gratis adgang
Se hele programmet her
Læs mere om kurset her
Deltagere i Bjarne Nielsen´s Clinic er
Trakehnerhingstene:
Aston Martin
Placido Domingo
Dixon Hasserisgaard
Læs artiklen i Ridehesten her

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

