Arkiv januar – oktober 2020
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 2nd 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.

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
Nu kan du se resultaterne fra følturen
Se her
Resultaterne af årets Elitedage på Vilhelmsborg se her

Katalog
Så er kataloget til Elitedagene klar se her
Bestilling af mad
til Elitedagene på Vilhelmsborg
Smørrebrød til Fredag aften se her
Rytter/avleraften Lørdag se her
Elitedage 2020
Sidste tilmelding til stævnedelen er d. 12/8
HUSK 22.-23. august 2020 på Vilhelmsborg elitedage – championatsstævne – hoppekåring – endagsprøve
- forbesigtigelse – udtagelse til auktion i Neumünster
Tiden nærmer sig også for vores elitedage, hvor vi i år har et tæt pakket program. Vi starter ud lørdag med
forsigtigelse af hingste til hingstekåring i Neumünster til oktober. Og lørdag morgen starter vi også op på
stævnedelen.
Som noget nyt og som tidligere meldt ud, så har vi også hoppekåring og løsspringning i forbindelse med
endagsprøven om lørdagen

Søndag står dagen på championatsfinaler, ridning af egen, samt testrytter af hopper til endagsprøve,
udnævnelse af årets hoppe- og hingsteføl, årets bedste 2-års, bedste 4-års og ældre, vinder af
endagsprøven, årets 3-års hoppe samt medaljekåring.
Undervejs i hele forløbet, er der mulighed for at få besigtiget føl, hopper og rideheste af Trakehner
Verband med henblik på udtagelse til auktion i Neumünster til oktober. Tilmelding kan ske til Pia Prom.
Overnatning i forbindelse med elitedagene
Der er mulighed for at få sat en campingvogn op på Vilhelmsborg så den står klar når man ankommer
Kontakt:
Odder Campingudlejning
oddercampingudlejning@gmail.com
Tlf.: 22 72 10 81
Derudover er der også overnatningsmuligheder via Vilhelmsborg (OBS værelserne på Vilhelmsborg er
fuldt booket og kan ikke bestilles) vær opmærksom på, at det er muligt at få specielle Vilhelmsborg-priser
på flere af hotellerne – følg linket og se de muligheder der er, under Hotel-samarbejde kan du se de
hoteller Vilhelmsborg allerede har aftalt specielle priser med
http://vilhelmsborg.dk/DK/Ophold/Overnatning.aspx
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Årets følrejse er nu ved at være på plads.
Vær opmærksom på at tiderne er ca.tider.
Se tiderne her.
OBS nye tider
Se kataloget her

Münster-Handorf
Trakehner Jungpferde Championate 2020
25.-26.07.2020
Se mere information her
Forbesigtigelse

Det er lykkedes TAF at indgå aftale med Trakehner Verband om at afholde forbesigtigelse i Danmark med
henblik på hingstekåring i Neumünster i forbindelse med Elitedagene på Vilhelmsborg den 22/23 aug.
Der vil samtidig være udtagelse af rideheste, hopper og føl til Auktionen i Neumünster. - forbesigtigelsen
vil foregå lørdag d. 22/8.
Tilmelding af hingste til forbesigtigelse skal ske til Pia Prom, pia@trakehner.dk senest 30/6 - 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
UVM
UVM er flyttet til December p.g.a. Corona
Læs mere her
Elitedage 22-23 aug. på
Vilhelmsborg
Regeringen og Folketingets partier har som alle jo nok ved, vedtaget en lempelse af forsamlingsforbuddet.
Så fra d. 9. august vil det blive hævet til 200 personer, og det betyder at vi kan afholde vores elitedage

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på de retningslinjer der skal overholdes, for at kunne afvikle
arrangementet på betryggende vis - dette vil blive meldt ud snarest

Propositioner er nu tilgængelige på DRF Go - https://go.rideforbund.dk/staevnekalender/visstaevne?EventId=Prop00037066
Igen i år sponserer Equifirst smukke dækkener, flotte underlag og lækker mash til vores
elite/championatsstævne

Vi har også lavet en aftale med Trakehner-Verband om at de gerne vil indgå samarbejde med TAF om at
lave en forbesigtigelse i forbindelse med elitedagene ift. at udtage hingste til Neumünster, hvis vi kan
stille med minimum 10 hingste

Så med stævnedelen, hoppekåring, medaljekåring, endagsprøve, udtagelse af hingste + heste til auktion
vedr. hingstekåringen i Neumünster, elitedage med deltagelse af landets bedste hopper, 2-års hopper og
føl er der lagt op til at brag af et elitearrangement - og naturligvis er vores dygtige kok Uffe også med
Blanketter og online tilmeldinger.
Blanketter og online tilmeldinger til følbedømmelser, besigtigelse af 2års hopper, endagsprøve og
hoppekåring er nu tilgængelig nu se her
Den danske hingst Kublitz

Den danske hingst Kublitz e. Prinz K3 fra Højagergaard v/Bente og Jørgen Steen Jensen, som blev kåret i
Neumünster i 2019, har gået 14-dages prøve i Tørring med flot resultat

Kublitz nåede at gå prøve i Danmark, inden der blev lukket ned for arrangementerne og dermed også de
tyske 14-dages teste

Resultatet for Kublitz kan ses her:

https://www.trakehner-verband.de/wp-content/uploads/2020/03/Ergebnisse-HLP-2020-aktuell-2.pdf

De øvrige hingste der blev kåret i Neumünster i 2019, får i bedækningssæson 2020 dispensation – du kan
læse mere på Trakehner-Verband.de Link
https://www.trakehner-verband.de/verband/fn-beschluss-sonderregelung-fuer-junghengste/
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.
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

Årets hingstekåring

Årets hingstekåring blev afholdt hos Egum Rideklub ved Fredericia.
2 hingste stillede til kåring:

Kåret blev Dashing Society xx, en 5 års fuldblodshingst efter Fly Society xx og Donjaka xx, fra Mette & Lars
Grønhøj i Brovst.
Donjaka xx gik væddeløb indtil 2001, deltog i 57 løb, vandt 5 gange og tjente 16.464 Euro. Hoppen er en af
de få fuldblodshopper, som er Præmie- og GP-hoppe i Tyskland og var i nogle år avlshoppe på Gestüt
Elmarshausen, hvor hun bl.a. er mor til
St.Pr.u.Pr.St. Donjakina xx.
Dashing Society xx måler 166 cm i stang og er en middelstor hingst af god race- og kønstype, med et
korrekt fundament og en god og smidig bevægelse i skridt og galop, en ret god trav og frem for alt et godt
interiør. Hingsten viste god springning og under rytter virkede han meget ridelig.

Kampiano Iwe, 3 årig Vapiano søn fra Iwe Horses v/Iben W. D. Fischer i Tjele. Moderen Kampala HT 1023
var årets hoppe 2010 og helsøster til årets hoppe 2016, guldmedaljehoppen Kassandra Carmen.
Hingsten måler 169 cm. i stang og er en stor, maskulin hingst af god type, med en god og smidig
bevægelse. Desværre var hingsten ikke helt korrekt i fundamentet, ikke de store ting, men for en
avlshingst er det et ufravigeligt krav, at fundamentet er pletfrit, så hingsten opnåede ikke kåring.

Vinder af DM for trakehnere 2029

Stort tillykke til alle og specielt til Jeannette Sund og Kaiser Adler med den flotte førsteplads
Vi siger tusind tak for en dejlig weekend og et meget vellykket arrangement, vi håber vi ses til næste år
Et særligt tak til vores hovedsponsor SkibbyHC
Og tusind tak til alle vores sponsorer Hööks, Natalie horsecare, Maxfactor, OK, NAG Horsepro.

DM for Trakehnere
Se de endelige resultater for dagens ridning her
Og her er så de endelige resultater for DM for Trakehnere se her
Stort tillykke til jer.
Ranglistevinderen 2019
Anna Maria Christiansen / V-Power Horsebo
Stort tillykke.

Katalog
Så er kataloget til hingstekåringen og DM klar se her
OBS Ranglisten
Ranglisten er nu opdateret 14/09-2020

Se listen her

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.

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

Jule- og nytårshilsen

P.g.a. tekniske problemer har det ikke været muligt at få nyhedsbrevet ud, derfor sætter vi det nu på
hjemmesiden.

Så er det jul igen – og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne ønske alle sponsorer - ikke mindst vores
hovedsponsorer Equifirst og Skibby HC - ryttere, avlere, hjælpere og medlemmer en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Året 2019 har været endnu et rigtig godt år for dansk trakehner avl og for trakehnere rundt omkring i
andre lande. Og det har både været på det sportslige og det avlsmæssige plan.
Der har været fantastiske resultater fra både Aston Martin og Helene Melsen, Kipling og Anne
Troensegaard, Placido Domingo og Victoria E. Vallentin og ikke at forglemme den flotte bronzemedalje
som TSF Dalera BB og Jessica von Bredow-Werndl fik til EM. Og også mange andre flotte præstationer
rundt omkring i både dressur, springning og ikke mindst military.
Også ved avlen har der været flotte resultater. Til hingstekåringen i Vejle i februar blev 2 hingste kåret –
den ene fuldblodshingsten Rex Shipping XX ejet af Mark Ovesen, og fløjhingsten Luxus Selsø fra Stutteri
Selsø. DM for trakehnere blev vundet af Kaiseradler og Jeannette Sund.
Preussen Party fra Kaj Olesen og Luxus Selsø fra Stutteri Selsø bestod begge deres 14 dages test i marts
2019 og har efterfølgende gået en 50 dages test i efteråret og begge hingste er nu, med nogle flotte
prøver, færdigkåret.
I år var elitedagene flyttet til Vilhelmsborg og det blev – på trods af vejret – nogle dejlige dage med flotte
resultater, smukke og velgående heste, hyggelige timer og flotte omgivelser.
Og som toppen af kransekagen, blev der til hingstekåringen og auktionen i Neumünster udtaget 3 danske
hingste, hvoraf 2 blev kåret. De 2 kårede hingste var Heaven Dancer (High Light von Hestebjerggaard)
avlet af Hestebjerggaard og solgt som føl til Stall Sudowe og Kublitz (Kingston) avlet og ejet af Stutteri
Højagergaard. Derudover blev der til auktionen udtaget en 2 års hoppe Nightingale Sct. Olav fra Bente
Retoft, som blev solgt som den dyreste hoppe og faktisk den 2. dyreste hest på auktionen. Nightingale
blev solgt til Danmark. En 3 års hoppe Lollipop fra Kaj Olesen som blev solgt til Hessen, en ridehest som
desværre blev skadet før auktionen, 2 hoppeføl nemlig Hekla fra Stutteri Gadebjerg solgt til NordrheinWestfalen, som det dyreste hoppeføl og Zadie fra Ebbe Jørgensen som blev solgt til Schleswig-Holstein, 2
hingsteføl hvoraf det ene desværre ikke kunne deltage, men det andet Hexentanz fra Anne Katrine
Jørgensen og Karl Peter Andersen blev solgt til Schleswig-Holstein. Derudover var lotteriføllet Heling von
Hestebjerggaard fra Stutteri Hestebjerggaard også fra Danmark. Så et godt år for dansk trakehneravl.
Vi ses forhåbentlig til generalforsamlingen 2. februar 2020 og hingstekåring/DM 29. februar – 1. marts
2020

På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen
Formand Trakehner Avlsforbundet

