HUSK – generalforsamling d. 7. februar 2016 kl. 10.00 på Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, 5500
Middelfart
Der er fortsat mulighed for at melde sig til frokostbuffet pris 130,00 (excl. drikkevarer) tilmelding senest 4.
februar til pia@trakehner.dk eller pr. tlf. 55813290
Regnskabet er nu afsluttet og hvis man ønsker at se det inden generalforsamlingen, så kan medlemmer
rekvirere det hos pia@trakehner.dk
Indkaldelse til Generalforsamling 2016.
I henhold til Trakehner-Avlsforbundets love og vedtægter par. 11, stk. 5 indkaldes herved til ordinær
generalforsamling som følger:
TID:Søndag den 7. Februar, kl. 10.00.
STED:Middelfart Ridecenter, Røjlevej 30, 5500 Middelfart.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Godkendelse af årsberetning.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4.Fastsættelse af kontingent.
5. Vedtægtsændringer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Dianna Christensen og Alan Nissen, sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
Suppleanter: Der skal vælges 2 suppleanter.
På valg er: Rosita Larsen og Iben Fischer.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt

Efter generalforsamlingen, er der mulighed for at købe frokostbuffet til 130,00 kr.(excl. drikkevarer), hvortil
der er tilmelding senest den 01. februar til sekretariatet. (der kræves ikke tilmelding til
generalforsamlingen).
Sædvanen tro vil vi uddele pokaler til årets Præmiehopper og til årets 3 bedste føl af hvert køn.
P.b.v.
Helle Jørgensen.
Hingstekåring og DM i dressur for Trakehnere
Trakehner Avlsforbundet afholder den 19. og 20. februar hingstekåring og uofficielt DM for Trakehnere på
Middelfart Ridecenter.
De to dage er pakket med oplevelser for alle heste-interesserede og alle er velkomne!
Vi har inviteret topheste fra ind- og udland og kan f.eks. præsentere den kårende hingst Finckenstein, som i
2015 blev nr. 4. til de danske mesterskaber i dressur. Derudover har du mulighed for at opleve den i 2015
kårede Præmiehingst Halleluja (tidligere Heaven).
Se hele programmet her
Tilmelding af hingste til kåring
Sidste frist for tilmelding er 18. jan. 2016
Du kan tilmelde din hingst her både online og via en pdf-fil
Trakehnernes uofficielle DM d. 20. februar
Læs mere her
Cadeau Årets hingst 2015
Hvorfor ikke begynde det nye år, med et tilbageblik på en stor begivenhed for dansk Trakehneravl og for
Jens Skude i særdeleshed.
Løs hele artiklen her
Link til resultaterne fra Elitestævnet her
Jule og nytårshilsen
Så nærmer julen 2015 og det nye år 2016 sig med raske skridt 2015 må vel siges at have været et succesår –
Reservesiegeren i Neumünster Helium, dyreste ridehest Halle Berry, dyreste hoppe Salza, Edberg og hans
ejer/rytter fik overrakt den gyldne nål og Cadeau Elitehingst og nu årets Trakehnerhingst i Tyskland – alle
dansk opdrættet. Stort tillykke til avlerne.
Bestyrelsen vil igen i år, bruge anledningen til at sende 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
Også en stor tak til de mange trofaste deltagere ved vores arrangementer og som støtter op omkring vores
smukke og dejlige trakehnere
Husk at hingstekåringen i 2016 løber af stablen d. 19. og 20. februar. Arrangementet afholdes på Middelfart
Ridecenter som tidligere år, men denne gang kun med fokus på trakehnere. Se det spændende program på
hjemmesiden
Generalforsamlingen er d. 7. februar 2016 – nærmere information omkring dette følger snarest

Med ønsket om, at 2016 vil fortsætte i samme spor, vil bestyrelsen i Trakehner Avlsforbundet gerne ønske
alle medlemmer, frivillige og sponsorer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle
På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen
Formand
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
Niels Therkelsen og TAF’s veje skilles
Ved udgangen af november skiltes Niels Therkelsen og TAF’s veje, idet Niels har fået arbejde som Manager
hos Stutteri HP Horses i Hillerød.
Niels har i flere år været medlem af avlsledelsen og af kåringskommissionen, hvor Niels har gjort et stort
stykke arbejde. Vi i bestyrelsen har været meget glade for samarbejdet, et samarbejde som desværre ikke
er foreneligt med Niels nye job.
Vi ønsker Niels held og lykke i det nye job.
På vegne af bestyrelsen
Helle Kjær Jørgensen
Niels i aktion ved eliteskuet på Allerupgaard, sammen med Hans-Wilhelm Bunte og Irene de Darco.

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.
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
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. 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
Så er resultaterne fra hoppekåringerne klar
Klik her
SE resultater fra følbedømmelse her
og se galleriet med de dejlige føl her
Godkendt hos det tyske Oldenburger Verband i Vechta.
10. december havde hingste fra forskellige avlsforbund mulighed for at stille til godkendelse hos det tyske
Oldenburger Verband i Vechta.

8 hingste blev godkendt, bl.a. den dansk fødte Helium (Millennium + Hirse HT 1247/Induc, avler Alan
Nissen) – reservefløj ved kåringen i Neumünster blev optaget uden begrænsninger. Fløjhingsten Perpignon
Noir (Schwarzgold/Maizauber) samt den kårede Sir Samoa (Millennium/Cadeau) fik begge en begrænset
tilladelse på 30 hopper pr. år.

Black Friday priser
Tjek de nye pandebånd m/bling i shoppen

