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Marts - november
Nyt om eliteskue og hoppekåringer
Udvidelse af eliteskuet/ændring af afholdelse af hoppekåringer.
De to centrale hoppekåringerne flyttes til eliteskuet som afholdes 21.-23. august 2020:
Efter flere opfordringer fra medlemmer og efter mange grundige overvejelser, har bestyrelsen vedtaget at
samle de to centrale hoppekåringer ved eliteskuet på Vilhelmsborg og det allerede med virkning fra næste
år - 2020.
Det vil naturligvis stadig være muligt, at få kåret hopper med føl ved siden til følbedømmelserne.
En af årsagerne til, at bestyrelsen har valgt at flytte hoppekåringerne er, at hopperne så kun skal gøres
klar til ét arrangement, hvor man vil have mulighed for både at få sin hoppe kåret, deltage i endags
afprøvning, samt såfremt hoppen er kvalificeret, at deltage i eliteskuet. Samtidigt vil der være mulighed
for at få besigtiget med henblik på udtagelse til auktion i Neumünster.
Det betyder, at man som avler sparer klargøringen til et arrangement i juni måned, samt da
hoppekåringen nu ligger senere på året, vil der være bedre tid til få hopperne i fol og/eller tilredet.
Der er ingen ændring for 2 års hopper, de skal forsat enten udtages med min 22 point fra dyrskuer eller i
forbindelse med følbedømmelserne.
Og der vil naturligvis stadig være mulighed for til elitedagene, at få besigtiget hopper, føl og rideheste
med henblik på udtagelse til auktion i Neumünster.
Forbesigtigelse til udtagelse til kåring i Neumünster og Freispring Cup.
Vi arbejder i bestyrelsen på, at få det tyske forbund til at afholde en forbesigtigelse for 2 års hingste. Har
du en ung hingst, du overvejer at stille til forbesigtigelse i forbindelse med eliteskuet på Vilhemsborg
hører vi meget gerne fra dig.
Med hensyn til Freispring Cup, så etableres den af en flok sponsorer + Trakehner-TurniersportGemeinschaft, og har finale i Neumünster, og vi arbejder i bestyrelsen på at få mulighed for at afholde en
udtagelse til Freispring Cup ved elitedagene. Det vil der komme yderligere information om, når vi ved
noget mere.
Hvis du har en hest du evt. er interesseret i at have til at deltage, hører vi gerne fra dig.
Vel mødt på eliteskuet 2020.
Bestyrelsen i TAF
Stort tillykke
Hingstene Luxus Selsø (Schwarzgold/Kostolany), avler og ejer Stutteri Selsø, Skibby og Preussen Party
(Ivanhoe/Connery), avler og ejer Kaj Olesen, Errindlev har i dag afsluttet og bestået 50 dages
materialprøve i Schlieckau.
Luxus Selsø opnåede 7,89 point og Preussen Party 7,91 point.

Begge hingste har nu opfyldt forbundets krav til afprøvning og er færdig kårede.
Tillykke til Stutteri Selsø og til Kaj Olesen.
Endnu flere flotte resultater.
Denne gang fra World Cup i Herning.
5. plads til Aston Martin / Helene Melsen i Grand prix
2. plads til Kipling / Anne Troensegaard i
Prix Saint Georg
og en 3. plads til Placido Domingo / Victoria E. Vallentin også i Prix Saint Georg
STORT TILLYKKE
Flotte resultater
Placido Domingo efter Dorkas-Hohenstein og ejet af Jørgen Steen Jensen, havde super resultater ved
CDI3*stævnet i Kristiansand i Norge. Med sin rytter Victoria E. Vallentin opnåede ekvipagen ikke mindre
end 3 internationale placeringer, nr. 2 i Intermediare I og i Küren og en 6 plads i Prix St. Georges.
Stort tillykke med det flotte resultat.
Stort tillykke
Den danske nationalmelodi blev igen spillet ved stævnet på Flyinge, hvor Anne Troensegaard i dag
vandt CDI 3* Intermediare kür. Med den 9-årige Kipling Tsf e. Hofrat/Hohenstein E.H vinder Troensegaard
ridtet med den flotte score af 78,245 procent. Det er blot ekvipagens andet CDI stævne, og man må sige,
at ekvipagen har vist flotte takter på dressurbanen indtil nu, det blev nemlig også til en tredjeplads ved
gårsdagens Prix St. Georges-klasse.
Stort tillykke med de flotte resultater.
Forbesigtigelse
Så er forbesigtigelsen i Tyskland slut, og der deltog 5 dansk avlede hingste og en dansk indkøbt hingst ved
forbesigtigelserne rundt omkring i Tyskland
Resultatet af udtagelsen, må siges at være meget positiv, set med danske øjne
For følgende hingste blev udtaget eller udtaget som reserve:
Udtaget:
Hos Stall Sudowe blev High Light von Hestebjerggaard e. Kentucky og Heronia von Hestebjerggaard e.
Kaiser Wilhelm, avlet af Hestebjerggaard v/Mette Hansen solgt som føl på auktion i 2017 til Suellen Saals
Ved Bescht blev Kingston e. Prinz K3 og Kastanje e. Imperio avlet og ejet af Stutteri Højagergård v/Jørgen
Steen
På Heitholm blev en hingst e. Ivanhoe med Imperio som morfar avlet af Hubertus Poll, og ejet at Stutteri
Selsø v/Janus Haubroe og Camilla Qvistgaard
Udtaget som reserve:
Hos Stall Camp blev Mauritius G e. Sir Sansibar og Mondiva G e. Connery, avlet og ejet af Barbara
Güngerich udtaget som reserve
På Heitholm blev Emperor e. Syriano og Erentia e. Hohenstein, avlet af Erik Jørgensen og ejet af
Annegrete Jackobsen udtaget som reserve
Stort tillykke til avler og ejere og vi glæder os til at se hingstene d. 7.-10. november i Neumünster
Se resultaterne fra Elitedagene her
Se også billeder her fra Vilhelmsborg
Katalog

Katalog til elitedagene kan ses her og stævnedelen kan ses på DRF Live
Følrejsen
Så er følrejen vel overstået du se beskrivelsen her
Salgsarrangement
Salgsarrangementet ved elitedagene på Vilhelmsborg er ved at blive en realitet! Vi åbner nu for
tilmeldinger af heste. Tilmeldingsfristen er kort, hvis du vil kunne tilmelde med rabat.
Endelig tilmelding er 9. aug
Se alt om arrangementet i brevet her, som beskriver rammerne.
Der skulle gerne blive åbnet for tilmelding via hjemmesiden, men du er velkommen til at sende info om
heste du gerne vil tilmelde til undertegnede. Ring eller skriv også gerne med spørgsmål.
Venlig Hilsen
Pia Folkmann
tlf. 6154 8666

Så nærmer vi os årets store arrangement – nemlig elitedagene på Vilhelmsborg som igen i år, er
sponsoreret af vores hovedsponsor Equifirst
Propositionerne til stævnet er nu at finde på GO
OBS vær opmærksom på at sidste tilmeldingsfrist er 09.08.19
Hvis du har brug for overnatning, så tilbyder Vilhelmsborg både værelser og udlejning
af campingvogne og har også samarbejde med
diverse hoteller
Tilmelding til endagsprøve
OBS vær opmærksom på at sidste tilmeldingsfrist er 02.08.19

Søndag d. 18.08.19 har vi som sædvanligt vores eliteskue, hvor der kæmpes om titlen som årets hoppe,
årets bedste 4-år og ældre og årets bedste 2-års hoppe, samt årets hoppeføl og årets hingsteføl – derer
sendt invitationer ud, så husk at få tilmeldt.
Mulighed for udtagelse til auktion i Neumünster for hopper, føl og rideheste
Igen i år kan man tilmelde sig udtagelse til auktion i Neumünster – så hvis du ønsker at tilmelde din
hoppe, føl eller ridehest, så skal det ske senest 07.08.19 – prisen for tilmelding er 50 Euro for hopper og
rideheste og 25 Euro for føl
Tilmelding skal ske til Pia Prom pia@trakehner.dk med information om hvilken hest/føl det drejer sig om
Der er mulighed for at få aftensmad fredag aften. Tilmelding til spisning fredag aften kan ske via DRF GO
eller til Helle Jørgensen,helle@trakehner.dk eller 22683770 – prisen for spisning fredag aften er 75,00 pr.
person og tilmeldingsfristen er 14.08.19
Og så har vi jo som sædvanlig vores hyggelige rytter/avler aften lørdag, hvor vi som altid får mad fra vores
dygtige kok Uffe Nielsen. Tilmelding til spisning lørdag aften kan ske via DRF GO eller til Helle
Jørgensen, helle@trakehner.dk eller 22683770 - prisen for spisning lørdag aften er 200,00 pr. person og
tilmeldingsfristen er 14.08.19.
Menu kan ses her
Har du lyst til at læse mere om det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg, så klik her
OBS Ranglisten
Ranglisten er nu opdateret 02/01-2020
Se listen her
Følkatalog
til følturen se her
Hoppekåringen
Se resultaterne fra hoppekåringen her
Se mange flere billeder fra hoppekåringen her
Dansk succes ved hoppekåring i Slesvig-Holsten 1. maj 2019
Stutteri Gadebjerg v/fam. Nissen havde en hoppe med til hoppekåringen i Slesvig-Holsten, nemlig 3-års
hoppen Helia e. Millennium og Hirse e. Induc og dermed helsøster til Helium som jo var reservesieger i
Neumünster 2015.
Og man må sige at unge Helia gjorde det flot - hun opnåede nemlig at blive reservesieger i et hold på 18
hopper og dermed udtaget til kampen om titlen som Jahressiegerstute i Neumünster til november. Hun
blev slået med kun ½ point af siegerhoppen Pauline vZ e. Millennium og Patina IV e. Latimer
Også værd at bemærke er, at vinderen Tabita i 4-års og ældre holdet faktisk er af ren dansk afstamning på
den måde, at Tabita er efter Syriano e. Gribaldi og Samarkand e. Schwadroneur som er avlet af Lena
Erichsen, solgt til Tyskland og købt tilbage til Danmark, hvor han nu er ejet af Annegrete Jacobsen og
Stutteri Gadebjerg v/fam. Nissen, hvor han også står til rådighed i avlen. Tabita’s mor er skønne Tamara e.
Schwadroneur og Tanninja e. Pardon Go avlet af Peter Christensen, blev årets hoppe i 2000 og solgt på
auktion i Neumünster.
Så godt gået, stort tillykke og stort skulderklap til dansk trakehneravl

Hoppekårings katalog er nu klar Se her
Hoppekåring og sommerstævner
Nu nærmer tiden sig for vores hoppekåringer og sommerstævner, så sæt allerede nu kryds i kalenderen
på følgende datoer og vær opmærksom på, at arrangementet på Sjælland er flyttet til Baunehøj
Ridecenter
Lørdag d. 29. juni, Baunehøj Ridecenter, Fællesejevej 21, 4700 Næstved
Søndag d. 30. juni, Egum Rideklub, Gl. Egumvej 140, 7000 Fredercia
Tilmeldingsfristen til hoppekåringen er d. 7. juni
Propositionerne til sommerstævnet er under udarbejdelse og kommer snart på DRF Go
Flot bronze til Helene Melsen og Aston Martin
Læs artiklen fra Ridehesten.com
UVM -19

KRITERIER FOR UDTAGELSE TIL
VM FOR UNGE HESTE I DRESSUR
1.-4. AUGUST 2019
Se her

