Hoppekåringer
Tilmeldingsblanketter til hoppekåringerne klik her
Medlemsrabat
Vedsted Mølle Rideudstyr tilbyder 15% rabat til medlemmer af TAF.

Ny samarbejdsaftale mellem TAF og Vedsted Mølle Rideudstyr, giver TAF-medlemmer gode rabatter på ride
udstyr.
Som noget nyt har Trakehner avlsforbundet indgået en samarbejdsaftale med Vedsted Mølle Rideudstyr,
som giver medlemmerne af forbundet 15% i rabat på rideudstyr. Dette gælder både i Vedsted Mølles
fysiske butik på adressen: Tøndervej 31, 6500 Vojens, samt på deres webshop www.vedsted-molle.dk
Rabatten kan ikke kombineres med bonuskort og gælder ikke i forvejen nedsatte varer,
pleje/tilskudsprodukter, hestebolcher, sadler og specialbestillinger (herunder bla. målstøvler).
Få at opnå rabatten i webshoppen, skrives ens medlemsnummer i kommentarfeltet, og rabatten trækkes
derefter manuelt. Ved køb i butikken, medbringes et medlemskort, som fås ved henvendelse til TAF.
OBS: Inden du, som medlem af TAF, første gang skal handle hos Vedsted Mølle Rideudstyr, skal du kontakte
TAF for at blive aktiveret som kunde hos Vedsted Mølle, og derved få rabat. Skriv en mail til Dianna på:
dianna@trakehner.dk. Så er du klar til at handle rideudstyr med rabat.

Equsana
Hingsteshow Nord
Der var fuldt hus på Finstrupgaard, da der fredag aften blev afholdt Equsana Hingsteshow Nord. Et bredt
felt af heste blev vist frem, lige fra 3-årige upcoming stars, til 20-årige rutinerede herrer.

Traditionen tro, så skulle der jo kåres bedst in show for både spring- og dressurhingste. Det blev en
gentagelse af sidste år, idet trakehner-hingsten Placido Domingo under Anita Marie Andersen for andet år i
træk løb med titlen.
Tillykke til Højagergaard
UVM 2016
Nye kriterier for udtagelse til UVM og tidsplan kan ses her
ROSKILDE DYRSKUE

Nu nærmer tiden sig for Riskolde dyrskue og jeg syntes at i år skal vi præsentere mere end en til to af denne
her dejlige hesterace.
Har du lyst til at få testet din trakehner af, både det at være ude blandt andre, deltage sammen med andre
som brænder for racen og hygge med en masse hestefolk så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 3-5 juni

Du kan udstille din trakehner, hvis det er en hingst, hoppe med føl, gold-hopper, ungheste fra 2 år og
vallakker.
Har du spørgsmål eller blot er nysgerrig kan du kontakte undertegnede.
Håber på vi kan samle en pæn samling trakehner i år.
Mette Hansen
hestebjerggaard@mail.dk eller 28572002
ENDNU EN UNGHINGST KÅRET.

Nogle vil sikkert huske Herbstkönig -sønnen Preussentanz fra kåringen i Middelfart, hvor han under
fremvisningen på gled og faldt. Faldet bevirkede at hingsten viste sig urent i skridt og i det hele taget
virkede meget påvirket efterfølgende. Han blev trukket kåringen med besked om at kunne genfremstilles.
Hingsten fremstilledes d. 16.3 i Holeby på Lolland og viste sig i den anledning på en langt mere
overbevisende måde.
I løsspringningen viste han ro og overblik, ligesom han afslørede bevægelser over middel med god
takt,undergriben og sving gwennem kroppen.
Han karakteriseredes på dagen som:En hingst af god køns-og racetype i passende store rammer. Smukt
hoved, velansat middellang hals, god skulder og manke, god overlinie, muskuløs bagpart. Fundamentet
korrekt med store velmarkerede led og gode vinkler.
Rummelig og taktfast skridt. Trav med godt rygsving og stor skulder-forbens-og haseaktion. Rummelig og
stort anlagt galop, med tydelig"op ad bjerget"-tendens.
En sportsbetonet unghingst med betydelig beskelerkvalitet."
Hans mål er overført med 168-20.
Han er herefter klartil optagelse på hingstelisten og fortjener også under henvisning til en værdifuld
afstamning -hoppeejernes bevågenhed.

Tillykke til ejer og oprætter Kal Olesen Errindlev.
Syriano vender tilbage til Danmark
Syriano (Gribaldi/Samarkand HTPR 9939/Schwadroneur) født 2006 på Stutteri Eskemose v/Lena Erichsen,
Fredensborg blev kåret i Neumünster 2008 og solgt på auktionen til Karl-Heinz Schulenburg, som forpagtede
hingsten til Landgestüt Neustadt-Dosse, hvorfra hingsten har virket i flere år.
Syriano er bl.a. far til 3 statspræmie- og forbundspræmiehopper samt 2 kårede hingste Undercover og
præmiehingsten Whizzkid.
Syriano er købt hjem til Danmark af Annegrethe Jacobsen
i kompagniskab med fam. Nissen
Syriano’s fremtidige hjem er hos fam. Nissen i Skals.

Tillykke med hingsten.

Stutteri Højagergaard i sorg over tabet af hingstene Prinz K3 og Fly Society xx.
Prinz K3 (K2/Hohenstein), født hos Ernst Albert Haack i Tyskland, er død 12 år gammel.
Prinz K3 blev, sideløbende med sin avlskarriere, også uddannet i dressur og har flere placeringer til og med
PSG.
Hingsten er registreret med 218 afkom, heriblandt Præmie- og bronzemedaljehoppen Touch of Memories,
samt flere konkurrenceheste.

Fly Society xx (Flyinfact xx/Law Society xx) født hos Ib Larsen i Vig, er død 15 år gammel.
Hingsten der i flere sæsoner var Danmarks bedste galophest, var fløjhingst ved TAF kåringen i 2001.
Fly Society xx er registreret med 61 afkom, nævnes kan Molie’re, nr. 2 i finalestævnet for 4 års heste og
dermed kvalificeret til UVM-iagttagelse.

-------------------

Fra Tyskland kommer nyheden om, at Silvermoon (Kostolany/Mahagoni), født hos Christoph Hördemann,
Neuss er død 25 år gammel.
Silvermoon gik via auktion i Neumünster til Blue Hors, hvor han under navnet Blue Hors Silver Moon blev
uddannet i dressur til og med PSG og i årene 1996 – 1999 altid endte mellem de 3 bedst placerede – de
fleste gange som vinder.
Hingsten blev solgt tilbage til Tyskland, hvor han fortsatte sin karriere i dressur, sideløbende med indsats i
avlen.
I Danmark er Silvermoon registreret med 212 afkom – Elitehingsten og årets hingst i Tyskland 2015 Cadeau
er nok den bedst kendte, men Silvermoon er også far til flere gode avlshopper og har vist sig at være et plus
som morfar. Her skal nævnes et par stykker:

Præmie- og Elitehoppen Ileise – mor til årets hoppe i TAF 2009 Præmiehoppen Ibi ”G” og i 2014 Ilaya ”G”,
samt til Præmiehoppen Ibsy Bibsy ”G”, reservefløj 2010.
Elitehoppen Babett, mor til den kårede hingst Blanc Pain.
Aida – mormor til hingsten Aston Martin.
Endelig er Silvermoon også far til flere gode konkurrenceheste, bl.a. dansk opdrættede Night Moon, som
var særdeles succesrig i Grand Prix klasser i Tyskland.
Endelig kan også nævnes Matiné – sølvmedalje i dressur ved verdensmesterskaberne i Aachen 2006.

Det fynske dyrskue
Nu nærmer tiden sig til det fynske dyrskue og jeg syntes at i år skal vi præsentere mere end en til to af
denne her dejlige hesterace.

Så måske det skal være i år, du vil prøve kræfter med deltagelse i det fynske dyrskue? Mulighederne er
mange, f.eks. kan nævnes mønstringskonkurrence, brugsklasser i dressur eller spring og selvfølgelig
udstilling samt racens opvisning og galla-showet.
Har du lyst til at få testet din trakehner af, både det at være ude blandt andre, deltage sammen med andre
som brænder for racen og hygge med en masse hestefolk så sæt kryds i kalenderen allerede nu. 10-13 juni.
Du kan udstille din trakehner, hvis det er en hingst, hoppe med føl, gold-hopper, ungheste fra 2 år og
vallakker.
Har du spørgsmål eller blot er nysgerrig kan du kontakte undertegnede.
Håber på vi kan samle en pæn samling trakehner i år.
Charlotte Hermansen
c.hermamsen@gmail.com eller på mobil: 20921022
Nekrolog over
Peer Ejlersgaard.

På vegne af Trakehner Avlsforbundet i Danmark, skal jeg hermed udtrykke vor store sorg over, at vort
mangeårige medlem af forbundet, Peer Ejlersgaard ikke mere er iblandt os. Det er altid trist når nogen går
bort, men når et menneske, i sin bedste alder og i fuld vigør, falder fra, er det så ufattelig svært at forliges
med. Vi har lært Peer at kende som et visionært menneske, fyldt med stort udsyn, iderigdom og
handlekraft, men også som et menneske med et stort hjerte for alt, hvad der lå ham på sinde.
Peer Ejlersgaards personlige egenskaber er i rigt mål kommet Trakehner Avlsforbundet til gode, lige siden
han og hans hustru Hanne for over tyve år siden erhvervede de første trakehnere.

Siden da har de dyrket deres store passion sammen, både som ryttere og som avlere. Når Hanne deltog i de
mange dressur stævner, fulgte Peer ofte med fra sidelinien, og var her hendes store kritiker. Særlig stolt var
han over hendes præstation, da hun med hendes grand prix hest Unik, opnåede en 6. plads ved
danmarksmesterskaberne i dressur.

Peers passion indenfor ridningen har mest været springning, military og jagt, hvor han gjorde en stor
indsats, ikke blot som rytter, men også som tilrettelægger og banebygger.
Peers og Hannes fælles engagement indenfor forbundet kom tydeligt frem, da de tog initiativet til
oprettelse af Trakehner Avlsforbundets Støtteforening ( TAS ), hvis formål det er, at støtte ryttere med
undervisning af deres heste, med det for øje, at gøre ekvipagerne bedre rustede til at vise sig frem ude i
den store verden. Hanne har i øvrigt været formand for bestyrelsen, for foreningen i mange år, et arbejde
som Peer også støttede hende i.
Sidst, men ikke mindst, har de stået sammen om at genrejse Kirstineholm, så det nu står som et flot
landbrug og rideetablisament, der er en pryd for øjet, og som vil kunne være til glæde for hestesporten
fremover.

Her i sorgens stund, hvor Peer ikke er mere, går vore tanker til dig kære Hanne og til jeres stolt- heder
Phillip og Christian.

Æret være Peers minde.

På Trakehner Avlsforbundets vegne
Jakob Mortensen

Millennium-søn til Danmark
Læs mere her

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
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.

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.
OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr. 14/4- 2016

Se listen her

Landbrugsmessen Gl. Estrup

Afholdes lørdag og søndag den 28. & 29. maj 2016.

Tilmelding af heste senest den 23. april 2016.
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.

Årets avlere 2015

Læs her

Trakehnernes uofficielle DM d. 20. februar
Læs mere her
Link til resultaterne fra Elitestævnet her
Se også under stævner i toppen
Nyt medlem i bestyrelsen og avlsledelsen.

Læs mere her

Generalforsamlingen er nu vel overstået
Du kan læse årsberetningen fra formanden her
Se resultaterne af Hingstekåring & uofficiel DM for trakehnere her
Her link til drf live resultater

Rikke Svane og Finckenstein i Doha.
Rikke og Finckenstein nåede lige at holde et par dages pause efter deltagelsen i uofficielt DM i Middelfart,
hvorefter de fløj til Doha, for at deltage i CD15* Grand Prix.
Her belønnede dommerne ekvipagen med 69,440% og en 10. plads, hvilket er i den øverste halvdel af
feltet.
I Grand Prix Freestyle to Music blev det til en 7. plads med 72.875%
Stort tillykke til Rikke og Finckenstein

