Nyhedsarkiv Marts – August18

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

Rikke Svane og Finckenstein TSF
flotte resultater til WEG læs mere her
Jubilarer
Erik Jørgensen 50 års jubilæum
Læs mere her

Kaj Olesen 40 års jubilar.
Læs mere her

Elitedage 2018.
Fredag eftermiddag/aften drog de første hold hjælpere til Broholm, for at gøre klar til at modtage
deltagerne i årets Elitedage. Læs mere her

Efterbedømmelse
Søndag 30. september kl. 11.00 afholdes efterbedømmelse for føl hos Stutteri Selsø, Manderupvej 12C,
4050 Skibby.
Katalog til Broholm 2018
Se her
Husk, at man kan få udtaget hopper, føl og rideheste til Neumünster
Endagsprøve
Dansk Oldenborg Avl afholder endagsprøve lørdag 29. september
hos berider Allan Blomgren, Billund Ridecenter, Løvlundvej 4, 7190 Billund.
Pris for deltagelse kr. 1.250,00.
Der gennemføres også en 35 dages prøve, som begynder 26/8 og slutter 29/9.
Pris for deltagelse 6.900,00 kr.
Tilmelding: via Dansk Oldenborg Avls hjemmeside.

Følrejse 2018
Så er resultaterne fra følrejsen klar med billeder og beskrivelser af samtlige føl i årgang 2018
Se her
Broholm rytter/avleraften
se menuen her

Der er også mulighed for at købe mad fredagaften
se menuen her

Tilmelding kan ske til Pia Prom senest d. 14/8 på
tlf. 55 81 32 90 el. mail. Pia@trakehner.dk

Obs tilmeldingsfrist udsat
til TAF- EQUIFIRST Elitestævne bliver udsat til
d. 12. august

Katalog til følrejsen i weekenden d. 27 - 30/7 se her
Følpladser 2018
Se her

Finckenstein er udtaget til VM-bruttotruppen for Danmark.

Landstræneren i dressur, Nathalie zu Sayn-Wittgenstein har sat navne på de ekvipager, som udgør den
danske bruttotrup frem mod Tryon i USA til september og blandt navnene er Trakehner-hingsten
Finckenstein og Rikke Svane, samt halvtrakehneren, Caprimond-sønnen Atterupgaards Cassidy og
Cathrine Dufour.

Hoppekårings resultater
Se her
Katalog kan ses her
Har du husket Bundestunier i Hannover 5 - 8 juli.
Se her
Kommende arrangementer

Skal din unghest være den næste Aston Martin, Litvinenko Sjælstofte eller Kipling?

De har alle indledt deres karriere ved Trakehner-Avlsforbundets sommerstævner. I år sker det den 23./6. i
Ringsted og den 24./6 i Egum. Det er altid spændende at se den nye 4-årsårgang, se eller gense 5 og 6-

årshestene, ligesom de mere voksne heste i både større og mindre klasser. Propositionerne ligger allerede
på Go under R-stævner, så det er bare at følge linket her øst og vest og melde til inden d.10/6

Har du en hoppe, der ikke er kåret, eller måske du har en forædlerhoppe som fx en ox'er, TAF kan
godkende, kan du hente anmeldelsesblanket til kåring her. Du kan altid kontakte vores sekretariat og
hente råd og hjælp omkring kåringer. Kåringerne finder sted sammen med sommerstævnerne.

I stævnedelen er der klasser fra gangartsklasser og til Grand Prix. Den største spænding vil helt sikkert
være omkring de unge hestes kvalifikationsklasser til TAFs 4, 5- og 6-årschammpionater den 18./19.
august på Broholm, hvor der også vil være finaler i Let og Mb-Grand Prix. De indledende runder er måske
din hests første skridt til en plads på holdet til UVM i 2019. De bedste to dansk opdrættede trakehnere fra
4 og 5-års finalerne på Broholm er automatisk med i bruttotruppen ved udvælgelsen i 2019 i deres
årgang.

Vi er heldige at have nogle rigtig gode sponsorer, der sikrer os flotte præmier ved stævnerne. Både
Equifirst, der i år lægger navn til vores elitestævne på Broholm, Skibby HC, der sikrer vores DM, og de
mange andre sponsorer, der bidrager med pengepræmier, men ikke mindst med flotte ærespræmier som
f.eks. Nathalie Horsecare, NAG og Hööks.

Vi håber, at der i år kommer pararyttere, der rider trakehner. Vi har et ønske i Trakehner-Avlsforbundet
om at vise vores races bredde og det gode temperament frem, så derfor har vi oprettet paraklasser ved
vore stævner. Se meget mere på Go. Der rides championater og finaler 18./19. august på Broholm.

Nye trakenherejere synes ofte, de er kommet til hyggeligt familietræf ved vore arrangementer. "Kender
alle hinanden?" hører vi ofte. Det synes vi er rigtigt hyggeligt, og vi vil gerne have, at familien vokser. Du
kan også støtte os, uden det koster dig noget ved at oprette et OK-kort og hjælpe os til at gøre dine
stævner og forbundet bedre. Vi kan kun, når ryttere og medlemmer hjælper os.
NM 2018
Det blev til GULD for seniorene i holddressur, hvor vi havde vores egen Rikke Svane og Finckenstein med.
Det blev også til en sølvmedalje i det individuelle ridt.
Stort tillykke til rytter og hest.
Pressemeddelse

Ændring i dommerbesætningen til udtagelse af heste til UVM -dressur 2018.

Hvem skal udtage hestene til UVM i Ermelo?
UVM-dressurudvalget har i dag sat navn på de tre dommere, som skal udtage de ekvipager, der skal
repræsentere Danmark ved UVM i dressur den 2. - 5. august 2018 i Ermelo

UVM-dressurudvalget kan i dag udsende en meddelelse om ændring i dommerbesætningen til udtagelse
af heste til UVM i dressur. Grundet stort arbejdspres under DM-stævnet på Broholm har Helle Krasnik
Trolle og Natalie zu Sayn-Wittgenstein desværre været nødt til at melde fra i udtagelsen af heste til UVM i
Ermelo.

I Gunilla Nyman Faurby og Birthe Lyder Nielsen har UVM-udvalget fundet to gode erstatninger for dem,
og selvfølgelig som oprindeligt planlagt berider Dennis Fisker. Det betyder, at dommerbesætningen er
næsten identisk med 2017, og det gik jo rigtig godt. Her kom 10 af 12 danske heste i finalen og vandt en
guld- og to bronzemedaljer.

Vigtige datoer ved UVM-udtagelsen:
•18. maj 2018: Deadline for tilmelding til UVM-iagttagelse med frasortering ved DM-stævnet på Broholm
•9. til 10. juni 2018: Iagttagelse med frasortering på Broholm
•26. juni 2018: Endelig udtagelse til UVM 2018 på Vilhelmsborg

UVM 2018 OBS!!! Nye
Kriterier
Kriterier for UVM her

Tilmelding til UVM her

Se Bruttogruppen her de vil blive kontaktet direkte af Taf
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

OBS Ranglisten
Ranglisten er opdateret pr 21/9 - 2018

Se listen her

Årets avler 2017

Læs her

Uofficiel DM
Det var et stærkt felt med mange gode Trakehner-ekvipager, der var mødt op til Uofficielt DM for
Trakehnere i weekenden!

Vinder af gårsdagens Uofficielle DM for Trakehnere, efter et fantastisk flot ridt, blev:
Nanna Skodborg Merrald på Lacroze Selsø
Se mere her

Tusind tak til vores sponsorer ved weekendens Uofficielle DM for Trakehnere!

Stor tak til Skibby HC, som havde sponseret flotte pengepræmier til de 5 først placerede, og tak til NAF,
som gav fodertilskud til de placerede!

Føltur 2017
Så er beskrivelsen af følturen tilgængelig her
Se også de nye gallerier med billeder fra hoppekåringerne og Eliteskuet 2017 her eller under gallerier
Læs årsberetningen

for 2017 her
Hædret
Peter Christensen blev hædret for Kiplings flotte resultater i årets løb

Læs mere her

