Nyhedsarkiv september – december 2018
Jule og nytårshilsen
Se 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

OBS Ranglisten
Ranglisten er nu opdateret for 2017-2018

Se listen her

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

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

Tilmelding til UVM her

Se Bruttogruppen her de vil blive kontaktet direkte af Taf
Hoppekårings resultater
Se her
Katalog kan ses her
Katalog til følrejsen i weekenden d. 27 - 30/7 se her
Følpladser 2018
Se her

Følrejse 2018
Så er resultaterne fra følrejsen klar med billeder og beskrivelser af samtlige føl i årgang 2018
Se her
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.

Efterbedømmelse
Søndag 30. september kl. 11.00 afholdes efterbedømmelse for føl hos Stutteri Selsø, Manderupvej 12C,
4050 Skibby.
Se katalog her

Katalog til Broholm 2018
Se her
Husk, at man kan få udtaget hopper, føl og rideheste til Neumünster
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 he
Jubilarer

Kaj Olesen 40 års jubilar.
Læs mere her

Erik Jørgensen 50 års jubilæum
Læs mere her

