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Januar -februar
Pressemeddelelse
EquiFirst og Trakehner-Avlsforbundet i Danmark indgår nyt samarbejde.
Trakehner-Avlsforbundet i Danmark får ny hovedsponsor pr. 1. marts 2018, og begge parter ser frem til
samarbejdet.
”Vi har i fællesskab udviklet en interessant sponsoraftale og jeg glæder mig meget til at komme endnu
tættere på ”Trakehnerfolket”, fortæller Karina Josefsen fra EquiFirst.
Læs hele pressemeddelelsen her

Jysk mesterskab
Trakeneren Kaiseradler og Jeannette Sund opnådede I weekenden en flot tredjeplad I årest Jyske
mesterskab afholdt af sportsrideklubben Ålborg.

Efter 3 flotte ture i Interm. 2 , Grand prix og Grand prix special blev ekvipagen nr 3 ved dette års
mesterskab.
Kaiseradler er ud af den berømte stamme fra Dieter Heuchert hvor hans helbrødre Kaiserdorm og
Kaiserkult også har gjort det godt i Grand Prix sammenhæng
Stor tillykke til Jeannette Sund og Kaiseradler!
Stor succes i Neumünster for dansk avlet hingst

I weekenden 18.-21. oktober 2018 opnåede Kaj Olesen fra Errindlev endnu et super flot resultat, da
hans smukke og velgående Preussen Party e. Ivanhoe og Polka HTPR 0538 e. Connery blev kåret i
Neumünster!

Værd at bemærke, at Polka også er mor til Preussenstern, som allerede er i avlen her i Danmark
Kæmpe stort tillykke til Kaj Olesen med det flotte resultat - Preussen Party bliver heldigvis i Danmark

Udover Preussen Party var yderligere 2 danskavlede hingste udtaget til Neumünster – Bacchus e.
Millennium og Betty Bluebell HT 1212 e. Okavango fra Stutteri Egedahl som desværre var meget i vækst
og ikke opnåede kåring, men viste nogle super bevægelser og blev solgt på auktion til Østrig som den 2.
dyreste ikke kårede hingste.
Deruodver var Luxus Selsø e. Schwarzgold og Lambada HTR 0643 e. Kostolany fra Stutteri Selsø også
udtaget, men hingsten blev desværre skadet før kåringen

Derudover var der også udtaget 3 dansk avlede hingsteføl til auktion i Neumünster, nemlig Timber Lake
e. Preussentanz og Touch of Memories HTPR 1140 e. Prinz K3 fra Anders Dahl som viste sig super godt
ved auktionen og blev solgt til Tyskland. Derudover var også Isario Eskemose e. Schwarzgold og Iselin
Ravnkilde HTPR 1326 e. Friedensfürst fra Stutteri Eskemose og Hopkins Selsø e. Schwarzgold og Honey
Selsø HTPR 1617 e. Lacroze Selsø fra Stutteri Selsø udtaget men de var begge 2 desværre frameldt før
auktionen.

Nykåret hingst købt til Danmark

Den ædle og velgående halvblodshingst Ristretto e. Zonyx ox og Roulette e. Summertime, som blev
kåret ved den nyligt overståede hingstekåring i Neumünster, blev på auktionen om søndagen, købt til
Danmark af Signe Kirk Kristiansen. Spændende blod at få til Danmark og vi glæder os til at følge ham
fremover.
Neumünster
Trakehnerhengstmarkt Neumünster 18.-21. oktober 2018
Nu nærmer tiden sig jo til at der er hingstekåring og auktion i Neumünster
Og I år bliver det igen rigtig spændende, med stor deltagelse fra Danmark.
Læs mere her
Link til artikel i Ridehesten.com
Link til artikel på Heste-nettet.dk
Rikke Svane og Finckenstein TSF
flotte resultater til WEG læs mere her

Ranglisten 2019 er skudt i gang.
Vi modtager gerne resultater fra Januar til nu. Det er dit ansvar at få sendt alle resultater.
Regler og formular til ranglisten findes her. Send gerne link til resultater på
Equip. http://trakehner.dk/ranglisten/nye%20ranglisteregler%202017.html
Rangliste- vinderen 2018 blev Dorthe Munk på Panorama, KÆMPE stort tillykke.

Hingstenyt
Så har hingstene Luxus Selsø og Preussen Party bestået deres 14 dages test i Tørring og er klar til
bedækningssæsonen 2019.
Luxus Selsø, kåret i Vejle 24. februar, efter Schwarzgold og Lambada HTR 0643 v/Kostolany, avler og ejer
Stutteri Selsø v/Janus Haubroe & Camilla Qvistgaard, Skibby, bestod med en samlet pointsum på 7,85
point.
Preussen Party, kåret i Neumünster oktober 2018, efter Ivanhoe og Polka HTPR 0538 v/Connery, avler og
ejer Kaj Olesen, Errindlev, bestod med 7,65 point.
Tillykke til ejerne.
UVM -19
KRITERIER FOR UDTAGELSE TIL
VM FOR UNGE HESTE I DRESSUR
1.-4. AUGUST 2019
Se her
Tilmeldingsblanketter
Så er tilmeldingsblanketter til hoppekåring - 2år hoppebesigtigelse -følbedømmelse og endagsprøven klar
til afbenyttelse både online og i papirform, gå ind under AVL og så tilmelding eller klik her
Hingstekåring Vejle 24. februar 2019.
To nye kårede hingste blev det til ved hingstekåringen i Vejle.

På fløjen kom Luxus Selsø fra Stutteri Selsø i Skibby

og kåret blev også fuldblodshingsten Rex Shipping xx.
Nok var det et lille hold, men det var hingste af høj kvalitet.
I strålende solskin blev de 4 hingste vist på fast bund, hvorefter vi gik i ridehallen og så de 3 unge hingste
løsspringe. Også her var det tydeligt, at hingstene var velforberedte, de sprang alle villigt.
Den 4de kåringskandidat, fuldblodshingsten Rex Shipping xx deltog ikke i springningen, men blev vist
under rytter. Her viste hingsten sig meget ridelig og med gode bevægelser.
Endelig blev alle 4 hingste vist løse i ridehallen, for til sidst at danne en skridtring rundt om dommerne.

Der var også flot fremvisning af flere kårede hingste - Dm for Trakehnere -uddeling af præmier til
Ranglistevindere - uddeling af Schwardroneurs vandrepokal og Årets avler blev også hædret.
Læs mere her
Hingstekåring
Her er kataloget til hingstekåring 2019
Ranglisten 2017-2018
Vinder blev Dorthe Munk på Panorama med 350point
Panorama er efter Kaiserdoom/Preussenwind og er avlet af Kaj Olesen

Tilmeldingsfristen
til DM fr trakehnere er forlænget til 17.02.19

HUSK også, at der er rytter/avler aften lørdag d. 23. februar 2019, hvor vi byder på en lækker tapas
anretning serveret på bananblad, lavet af de lækreste råvarer.
Det er gourmetrestauranten NORD fra Kolding, der har kreeret. Dertil kan der købes drikkevarer.

Pris 198 kr pr person og tilmelding til Pia Prom senest 17. februar.
Pia kan kontaktes på telefon 2145 8137 hvortil betaling også kan sendes med mobile pay. Eller skriv til Pia
på mail: pia@trakehner.dk med angivelse af navn og hvor mange du vil bestille til.

Generalforsamlingen er nu vel overstået læs årsberetningen her

Der blev også overrakt billeder til medaljehopperne Klokke Sct. Olav fra Bente Retoft i guld og Mignon fra
Anders Dahl i sølv og Glas til alle præmiehopper og føl

OBS !!!
Dagsorden til generalforsamlingen kan du se her
Generalforsamlingen er flyttet til d. 3. feb. men stedet er stadig Dalum landbrugsskole.
Propositionerne til DM for Trakehnere er nu på DRF-go
Tilmelding af hingste til kåring er nu tilgængelige find blanketten eller onlinetilmelding her

