Arkiv jan 2017
Stambøger
1994-1999 klik her
2000-2004 klik her
2005-2010 klik her
Bøgerne også kan bestilles i en skriftlig version til 300,00 kr. stk.
Landbrugsmessen Gl. Estrup
Afholdes lørdag og søndag den 27. & 28. maj 2017.
Tilmelding af heste senest den 22. april 2017.
Indbydelse, tilmeldingsskema og udstillerkort kan findes på:
www.landbrugsmessen.dk
Vallakker.
Der kan udstilles vallakker på 4 år og derover.
Vallakker kan indgå i en samling med max. 50 %
Alle er velkomne.
Kontaktperson: Kristian Jensen, 40 42 02 01.
oxholm@post12.tele.dk

Hestekongres 2017
dato 28.01.17 i Kolding tilmeldingsfrist 20.01.17
Årsmøde og faglig eftermiddag start kl. 10.00 pris 395,00 incl. moms, frokost, eftermiddagskaffe og
bilagsmappe
Faglige eftermiddag start kl. 12.45 pris 195,00 incl. moms, eftermiddagskaffe og bilagsmappe
Link her
Husk
Generalforsamling søndag d. 5 feb. kl. 11 , på Blommenslyst kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst.
Se dagsorden her
Tilmelding til hingstekåring 2017
Tilmeldingsblanket, skema til klinisk undersøgelse og røntgenkrav klik her
Propositioner til uofficiel DM og championatstræning klik her

Hestekongres 2017
Programmet ses på dette link.

Evita in memorium
Læs mere om den fantastiske hoppe her
Millennium
Den ekstremt populære og avlsmæssigt succesfulde trakehner avlshingst fra kåringen i 2010, skal
fremadrettet rides af den svenske Grand Prix rytter Michelle Hagman, der er blevet fuldtidsansat på tyske
Gestüt Spreche
Læs mere her
Ny Elitehoppe
Princessa HTE 0347
Klik her
Blanc Pain TAF 1102 optages i Hengstbuch

Læs mere her

Julehilsen

Bestyrelsen i Trakehner-Avlsforbundet vil gerne ønske alle medlemmer, frivillige og sponsorer en rigtig
glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Også i år, sender vi en stor hilsen og en kæmpe tak, til alle de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats i
forbundet og til vores arrangementer, samt til vores sponsorer
Vi vil også gerne sige tak til de mange trofaste deltagere ved vores arrangementer og som støtter op
omkring vores smukke og dejlige trakehnere

Husk at hingstekåringen i 2017 løber af stablen d. 18. og 19. februar. Vi lukker dørene op for endnu et
brag af et arrangement, som afholdes på Middelfart Ridecenter som tidligere år. Følg det spændende
program på hjemmesiden i løbet af januar

Generalforsamlingen er d. 5. februar 2017 – nærmere information omkring dette følger snarest

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle

På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen
Formand
Hingstenyt.

Preussentanz.

50-dagesMaterialprøve for hingste er i fuld gang rundt om på de tyske prøvestationer.

D. 29.11 var turen kommet til SChlieckau hvor træningsleder Helmer Bescht stod for forberedelserne og
afprøvningen af de ialt 36 indmønstrede 3-4-5 og 6-årige unghingste.

Ved den afsluttende afprøvning d.29.11. var tallet skrumpet til 26 deltagere og af disse dumpede
yderligere 8.

TAF var repræsenteret ved Kaj Olesens 3-årigePREUSSENTANZ v. Herbstkönig og HT0347 Princessa v.
Gribaldi. fam. Pelergonie 692.

Preussentanz havde jo en noget uheldig karrierestart idet han jo gled og faldt på fast bund ved vores
hingstekåring og efterfølgende blev sendt tilbage uden kåring. Senere opnåede han kåring ved en
sygefremstilling på Lolland.

Hingsten trænes til daglig af Louise Teisner, der jo også viste hingsten på bedste vis iforbindelse med
følbedømmelsen på Lolland.

På den afsluttende prøvedag vistes hingsten i superform med gålyst og det "rette glimt i øjet".

Han opnåede delkaraktererne 8,50 for trav, 8 for galop,7 for skridt 8 fra fremmedrytter og 7,5 for
springanlæg. De samlede karakterer blev for:interiør 9, Karakter og temperament 9 og præstationslyst 9.
Hvilket resulterede i slutkarakteren 7,98.

Vi ønsker kredsen omkring Preussentanz tillykke og ønsker ham held og lykke i hans kommende
avlskarriere.

Om prøven som helhed er værd at bemærke at det jo var første år med den nye forordningen.

-at "dumpeprocenten" var meget høj ift. tidligere.
-at hingstene skal være forberedte til punkt og prikke for at bestå
-at der rundt på de forskellige prøvestationer har været et stort "mandefald"-ikke mindst blandt
trakehnerne.
AD/
OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. 15/12 - 2016
Se listen her
Nyt medlemsblad til TAF - Hestemagasinet
Læs mere her
Danske heste i Neumünster

Læs her hvordan det gik i Neumünster
Resultater fra hoppekåring klik her
Fantastisk resultat til UVM i Holland
Læs mere her

Hannover
Følg stævnet i Hannover på dette link
hvor du bl.a. kan se at danskavlede Helium
blev overbevisende vinder af reitpferdeprüfung for 3 års hingste og er dermed videre til championatet på
søndag ligeledes flotte resultater fra de danske ryttere i Hannover bl.a. Hot Spot og Moromax som blev nr 1 og nr
2 i samme klasse
Og ikke mindst Litvinenko og Natalie Hering, der suverænt vandt 7 års championatet stort tillykke til med
jeres flotte resultater
Elitekatalog
Klik her
Obs !
tidspunkt for oprangering af hopper og føl, oplyses på pladsen.
Startlister er nu tilgængelige på drf-live
Se også artiklen om elitestævnet på hestenettet
Elitedagene 2016
Avlsdelen se her
Stævnedelen se her
Link til billedgalleri

Rebecca Svane og Opera
Rebecca Svane og Opera fik en 3. plads ved Luxembourg mesterskaberne
Rikke Svane og Finckenstein sejrer i Frankrig
Læs her artiklen om Rikke´s sejre i Frankrig
Neumünster 2016

Igen i år er der dansk deltagelse i Neumünster d. 20.-23. oktober 2016
Det drejer sig om årets 2-års hoppe Happy Hour Selsø e. Schwarzgold og Hacúna Selsø e. Kancún avlet og
ejet af Stutteri Selsø v/Camilla Qvistgaard og Janus Haubroe. Happy Hour Selsø blev til udtagelsen på
Broholm i forbindelse med elitedagene udtaget til auktionen vedr. hopper i Neumünster.
Se Happy Hour Selsø her https://youtu.be/yL-_v0NVxgY
Hingsten Bugatti e. Placido Domingo og Betty Bluebell e. Okavango avlet af Stutteri Egedahl v/Helle og
Ebbe Jørgensen, ejet af Familien Nissen , blev ligeledes udtaget til Neumünster i forbindelse med
elitedagene på Broholm.
Se Bugatti her https://youtu.be/OwZVMcYih8A

Stort tillykke med udtagelsen til avlere og ejere – spændende at følge resultatet de næste 4 dage

Rebecca Svane og Opera

Læs her artiklen om Rebecca Svane og Opera karriere i Luxemburg

Få et OK Benzinkort og støt Trakehner-Avlsforbundet i Danmark hver gang du tanker
Klik her og få dit OK kort
Du kan læse mere her om den nye sponseraftale med OK

