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Årets første kåret hingst i Danmark 2021
Som i alle kunne se, blev Urknall e. Finckenstein og Under The Moon mf. Easy Game, i går fremstillet og
kåret.
Avlet af Alexandra Becker og ejet af Rikke Svane
Svane Dressage.
Grundet corona og herpes situationen kunne vi i år, ikke holde en hingstekåring som vi plejer. Vi har dog
heldigvis fleksible dommere og fantastiske hingste ejere, der gør det hele flasker sig i sidste ende med
hjemmekåringer
Tak til alle for forståelsen og endnu engang kæmpe stort tillykke til Rikke Svane med den flotte fyr

Hingstekåring 2021
afholdes som hjemmekåring p.g.a. corona og herpes.
Se kataloget her.
Millenniumsøn kåret i DV
Gørklintgårds Million efter trakehnerhingsten Millennium blev kåret i weekenden ved DVs hingstekåring.
Fantastisk sejr til Jessica og TSF Dalera BB
Super flot præstation af Jessica og TSF Dalera BB som vandt Worl-Cup Kür med hele 87,96%
Læs mere her
Grand old lady Jytte Jarl lever ikke mere
En af de fremtrædende danske trakehnerhingsteholdere i 60erne og 70erne, er stille sovet ind fredag d.
22/1 2021. Se mere her.

Æret være hendes minde.

Anne og Kipling går efter en plads på landsholdet
Læs hele artiklen her

Finckenstein går på pension

Finckenstein går på pension fra topsporten, med mange flotte resultater bag sig. Derimod bliver der
skruet op for avlskarrieren, så måske ser vi endnu flere skønne afkom i fremtiden
Læs mere her
RIDEHESTEN.COM
Rikke Svanes Finckenstein pensioneres fra topsporten
Trakehnerhingsten Finckenstein TSF, som var Rikke Svanes landsholdshest ved EM i 2015 og VM i 2018
pensioneres fra topsporten, og flytter tilbage til sit gamle hjem i Tyskland for avlssæsonen

Jule og Nytårshilsen
Se her
Hingstene Kublitz og Dashing Society xx har netop afsluttet DV’s 35 dages prøve i Tørring, i disciplinerne
dressur og springning, begge med et godt resultat.

Kublitz TAF 2003 (Prinz K3/Kastanje HT 1442/Imperio, avler og ejer Stutteri Højagergård ApS, Langå) blev
kåret i Neumünster 2019.
Karakteren total i dressur 745,5 point og i springning 733,5 point.

Dashing Society xx TAF 2002 (Fly Society xx/Donjaka xx I-xx-15 PR/Dashing Blade xx, avler og ejer: Mette
og Lars Grønhøj, Brovst) blev kåret i Fredericia marts i år.
Karakteren total i dressur 703,5 point og i springning 791 point.

Begge hingste har udviklet sig positivt siden kåringen og i træningsbeskrivelsen står der bl.a. om dem, at
de begge har et særdeles godt temperament og en god karakter, samt en god ridelighed.
De har begge bestået prøven og er nu færdigkårede.

Tillykke til ejerne.

Dashing Society xx TAF 2002

Kublitz TAF 2003
Foto:
Trakehner Verband / Kiki Beelitz
Habanero Selsø
Hingsten Habanero Selsø er nu blevet kåret ved en særkåring i Tyskland.
Habanero Selsø er efter Ivanhoe og Happy Feet Selsø HT 1712 v/Schwarzgold og er opdrættet og ejet af
Stutteri Selsø, Skibby.

Tillykke til Stutteri Selsø.

Helium’s triumf

Foto: Peter Richterich

Helene efter Helium/Kaiserdom, Siegerstute 2020.

Foto. Peter Richterich

Rheinglanz efter Helium/Couracius, Siegerhengst 2020.
Neumünster 2020.

Kåret, Præmiehingst Hallifax Lyng

Foto: Peter Richterich

Schwarzgold/Halle Berry HTPR 1521/Aston Martin
Avler og ejer: Anne Lyngbye Melsen, Kokkedal.

Kåret, Præmiehingst Gaspard

Foto: Peter Richterich

His Moment/Gabriella/Imperio
Avler: Angelica Lauritzen. Ejer: Christian Röhl.

Årets 2. bedste hoppe i Neumünster
Nightingale Sct. Olav HTPR 2021

Foto: Peter Richterich.

Scaglietti/Nachtfee HTPR 1547/Interconti
Avler: Bente Retoft, Skibby. Ejer: Michael Buchardt Pedersen, Holbæk.
Elitehingst Herakles

Foto: Peter Richterich

Gribaldi/Helenah De L HTRE 0630/Michelangelo.
Avler: Hestebjerggaard v/Mette Hansen.
Foto: Peter Richterich

Stort tillykke!!

UVM

Efter fire gode år i Ermelo, Holland, hvor Danmark har vundet syv medaljer, er UVM i dressur fra 2020
tilbage i den tyske by Verden. Stævnet afholdes traditionelt den første uge i august, men grundet den helt
særlige corona-situation i år afholdes stævnet i dagene 9.-13. december 2020.
Udtagelsen af de danske heste til UVM i dressur kommer til at foregå over to dage, som er tirsdag den
27.oktober og onsdag den 28. oktober på Vilhelmsborg. Den første dag rides det alderssvarende
indledende FEI-program, og anden dag rides det alderssvarende finaleprogram.
Ved udtagelsesstævnet skal alle tilmeldte ekvipager ride begge dage, og der afholdes i år kun én
udtagelse. På andendagen offentliggøres, hvilke fire ekvipager + to reserver pr. årgang, der er udtaget til
UVM-stævnet i Verden.
Deltagelse i udtagelsesstævnet er gratis, og seneste rettidig tilmelding er den 16. oktober 2020.

LÆS OGSÅ: Kriterier for udtagelse til UVM i dressur
I sagens natur gælder det, at de danske UVM-deltagere ikke som i foregående år vil få direkte adgang til
DRF's championatsfinale på Blue Hors i uge 41, da dette ligger to måneder før UVM-stævnet i Verden.
Alt om udtagelse til UVM i dressur i 2020 – også på engelsk.

UVM
UVM er flyttet til December p.g.a. Corona
Læs mere her
OBS Ranglisten
Ranglisten er nu opdateret 01/04-2021

Se listen her

Flot sejr til Anne og Kipling
Den 10 årige trakehner vallak Kipling TSF (e. Hofrat – Hohenstein), som er avlet og ejet af Peter
Christensen,og hans dygtige rytter Anne Troensegaard, der allerede ved UVM i 2017 med en
bronzemedalje og de efterfølgende år i lille tur har bevist deres kvaliteter, er nu godt på vej mod Grand
Prix. De vandt deres debut i Intermediaire II ved stævnet i Solrød med hele 73,948 %.
Stort tillykke
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.
OK - benzinkort

Støt Trakehneravlsforbundet i Danmark, hver gang du tanker

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Trakehneravlsforbundet i Danmark, hver gang
du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte klubben – OK betaler hele beløbet.

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med dit
Dankort i OK’s Tank & betal-app. Når du har tanket 500 liter, får klubben en ekstra bonus på 200 kr.

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du
den i App Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte
Trakehneravlsforbundet i Danmark nu. Og så sørger de for at ændre det.

Ekstra støtte til din klub med OK Mobil og OK El
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til din klub. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du
klubben med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver
gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger de for
det hele.

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tina Piora på 40464902 eller
tina@piora.dk.
Resultaterne af årets Elitedage på Vilhelmsborg se her

Katalog

Så er kataloget til Elitedagene klar se her
Nu kan du se resultaterne fra følturen
Se her

Årets avler 2019

Årets avler 2019, Karin Ravnkilde og Jens Bloch Jensen:

Måske det er lettere at opnå titlen ”Årets avler”, hvis man har flere hopper og dermed avler flere afkom.
Der er faktisk flere avlere, som kunne fortjene titlen i 2019, men én af dem stikker lidt ud og overbeviste
bestyrelsen om, at det skulle være dem i år. Læs mere her
Ranglistevinderen 2019
Anna Maria Christiansen / V-Power Horsebo
Stort tillykke.

