Vilhelmsborg 2021.
1971 blev Trakehner-Avlsforbundet i Danmark dannet af nogle ihærdige Trakehneravlere.
Det er i år 50 år siden og det skulle fejres under Elitedagene på Vilhelmsborg.
Fra morgenstunden lørdag var der gang i dressurchampionatet på banen på gårdspladsen og ovre ved
staldene blev 9 unghingste vist frem for den Tyske kåringskommission, med henblik på evt. udtagelse til
kåring i Neumünster.

3 hingste blev udtaget:

Emei Lux (Millennium/Emei Ora/Hibiskus) fra
Gadebjerggård IS,

Inspiration (Preussentanz/Inverness/Schiffon)
fra Anders Dahl & Kaj Olesen og

Harry Selsø (Schwarzgold/Honey
Selsø/Lacroze Selsø) fra Stutteri Selsø.

Da forbesigtigelsen var overstået, var det tid til hoppekåring, 8 3 års hopper og 2 ældre hopper var meldt
til.
8 hopper var tilmeldt endagsprøven og dommerne så disse hopper først, løse og løssprunget. Derefter
blev de sidste 2 hopper vist løse i ridehuset, efterfulgt af en 2 års hoppe, som blev godkendt til at deltage i
eliteskuet søndag.
I mellemtiden var sidste klasse i championatet slut og som sidste punkt på dagen, blev Schwadroneurs
vandrepokal overrakt af Rebecca Brandorff og Kaj Olesen til Amalie Willum Hansen og Preussenstern.
Om aftenen mødtes vi alle uden for det store ridehus, hvor formanden Helle Jørgensen bød velkommen.

Uffe Nielsen, som stod for aftenens middag, bød også velkommen og slog derefter halsen af et par
champagneflasker med en sabel, så vi alle kunne få et glas champagne som velkomstdrik.
Forbundet havde inviteret alle tidligere formænd med og de mødte næsten alle op, det var dejligt at se
dem og høre lidt om de oplevelser, de havde haft i deres tid på posten.

Efter velkomstdrikken, gik vi ind i ridehallen, hvor der var dækket festligt op på bordene.
Aftenen bød på en meget lækker 3 retters menu – vi trillede næsten hjem til værelserne.

Under middagen holdt Anders Dahl en tale, hvor han
fortalte om, hvordan man havde dannet TAF og hvilke
udfordringer der havde været undervejs. Anders var i
sin tid med til at starte TAF.
Herr Hans Peter Karp, næstformand for Trakehner
Verband holdt også en tale og ønskede TAF tillykke
med jubilæet og med de gode heste vi har.

Toastmaster Steffen Madsen takkede for ordene og kunne tilføje, at vi i TAF anser TSF Dalera BB som
halvt dansk, idet hoppens farmor Evita er født og opvokset i Danmark hos Bjarne Nørgaard i Skals.

Familien Nissen, Gadebjerggård blev udnævnt
til Årets avler 2020, bl.a. fordi de i 2020 stod
med årets hingsteføl og årets hoppeføl.

Bente Retoft blev udnævnt til Æresmedlem. Efter Jørgen Retoft’s død, videreførte Bente Jørgens avl,
hvilket bl.a. har resulteret i 2 guldmedaljehopper: Klokke Sct. Olav og Nightingale Sct. Olav.

Søndag morgen var vi igen i gang på 2 fronter: på opvisningsbanen på gårdspladsen var
dressurchampionatet i gang og i ridehallen skulle dommerne se de føl og 2 års hopper, som var tilmeldt
eliteskuet.
Her var 6 hoppeføl, 6 hingsteføl og 2 2 års hopper mødt op.

Efter denne bedømmelse, var det tid til at se de 8 endagsprøvehopper under sadel, først egen rytter og
derefter testrytter.

På opvisningsbanen var stævnet i mellemtiden blevet færdigt. Udover championatsklasserne, var der også
en avlerkonkurrence. Her havde 3 avlere meldt heste til, som var født og opvokset hos dem og som deltog
i championatet. Karaktererne fra deres stævneresultater blev lagt sammen og den avler, som havde fået
flest point, blev vinder af avlermesterskabet.
Vinder blev Mette Hansen, Hestebjerggaard og præmien var en fribedækning ved hingsten Hallifax Lyng,
sponseret af Anne Lyngbye Melsen og Hesselhoej.

Hallifax Lyng blev vist under rytter på opvisningsbanen og der gjorde hingsten et godt indtryk.

Dagens sidste punkt var eliteskuet, hvor deltagerne blev mønstret en omgang på opvisningsbanen,
hvorefter de blev oprangeret.

Først hingsteføllene, så hoppeføl, efterfulgt af 2 års hopperne.

Årets hingsteføl blev Hamilton Selsø
(Ivanhoe/Lacroze Selsø) fra Stutteri Selsø,
et kaliberstærkt føl af særdeles god type,
med et godt hingsteudtryk og en rummelig
og smidig bevægelse med særdeles god
takt og bæring. Føllet, som var fløjføl i
Skibby, kom med 61,5 point fra
følbedømmelsen.

Som reservefløj stod Koster Waldau Sct.
Olav (Millennium/Hohenstein) fra Helle
Retoft, et vellinieret hingsteføl, med godt
hingsteudtryk og en god og taktfast
bevægelse. Føllet stod også som
reservefløj i Skibby, med 59 point.

Som nr. 3 satte dommerne Luigi (Preussen
Party/Preussen-wind) fra Kaj Olesen, et
stort (næsten lige så stor som hans mor) og
veludviklet hingsteføl af god type, med en
taktfast og rummelig bevægelse. Luigi gik
fløj i Errindlev, med 56,5 point.

De resterende hingsteføl blev oprangeret i katalognummer orden:

Hero’s Game (Easy Game/Kaiser Wilhelm)
fra Suellen & John Saals, Australien, et
passende stort føl af god type, med en god
bevægelse. Hero’s Game fik 56,5 point ved
følbedømmelsen.

Playboy af Solbjerggaard
(Integer/Schwadroneur) fra Kristina Leth,
Hornslet, et middelstort føl af god type og
ædelt udtryk, med en god bevægelse.
Playboy af Solbjerggaard fik 54 point ved
følbedømmelsen i Galten.

He’tiamo von Hestebjerggaard (Ivanhoe/All
Inclusive) fra Hestebjerggaard, er et
passende stort, ædelt og udtryksfuldt føl
med en god og smidig bevægelse, især
fremhæves galop. Føllet fik 58,5 point ved
bedømmelsen i Boeslunde.

Årets hoppeføl blev Lou Lou Selsø
(Ivanhoe/Kostolany) fra Stutteri Selsø, et
ædelt, udtryksfuldt føl af særdeles god type,
med en let, taktfast og rummelig bevægelse.
Lou Lou Selsø var reservefløj i Skibby, med 58
point.

Reservefløj blev Festina Tuesbøl
(Schwadroneur/Goldino) fra Rebecca
Brandorff, et ædelt og feminint føl af
særdeles god type, med en god og energisk
bevægelse. Føllet var fløjføl i Brørup, med 60
point.

Som nr. 3 stod Tina Turner (Preussen
Party/Prinz K3) fra Anders Dahl, et betydeligt,
feminint føl, med en let og taktfast
bevægelse, med godt afskub. Tina Turner var
fløj i Brabrand med 58,5 point.

Så fulgte Night Dancer af Kildegaarden
(Ivanhoe/Scaglietti) fra Kildegaarden Aps,
Holbæk, sidste års guldmedaljehoppe’s første
føl. Et middelstort, feminint og ædelt føl af
særdeles god type, med en let og elegant
bevægelse – når ellers hun rørte jorden, hun
var fuld af krumspring. Føllet stod som nr. 3 i
Skibby med 57,5 point.

Thalia Hit af Ibsgaard
(Finckenstein/Buddenbrock) fra Stine Friis
Aldahl, Bramming. Et kaliberstærkt hoppeføl
med et godt udtryk, hvor bevægelsen var
præget af vækst. Føllet opnåede 54 point ved
følbedømmelsen.

Panacea (Ivanhoe/Connery) fra Lise Schultz, et
feminint udtryksfuldt føl i middel rammer,
med en god og rummelig bevægelse. Panacea
fik 55,5 point ved følbedømmelsen i
Boeslunde.
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Titlen som årets 2 års hoppe gik til Lilly Selsø
(Ivanhoe/Sixtus) fra Filippa Haubroe, en ædel
og udtryksfuld hoppe af særdeles god type,
med en rummelig og taktfast bevægelse.

Nr. 2 blev Liebeskind (Preussenstern/Imperio)
avler Kaj Olesen, Errindlev og ejer Pia Nordahl
og Per Jensen, Klippinge, en stor og veludviklet
hoppe af særdeles god type, med en god
bevægelse.

Derefter blev de hopper, som havde deltaget i endagsprøven oprangeret og også her blev vinderen
hædret.

4 års og ældre hopper blev mønstret og Årets ældre
hoppe blev udnævnt. Hoppen Atikki
(Finckenstein/Schwadroneur) fra Tina Laursen, løb
med titlen. Atikki er en middelstor, ædel hoppe af
god type, med en god og taktfast bevægelse, især
fremhæves skridt.

Atikki måler 163 / 20,5 og er kåret med 8-7,5-7/8,58-7,5/8 (54,5). Hoppen aflagde en rigtig god
endagsprøve, med total 8,00, er nu præmiehoppe og
blev tildelt avlermedalje i bronze.

På 2nd pladsen stod Ilucianna IWE
(Helium/Silvermoon) fra IWE Horses, en middelstor
hoppe af god type, med en særdeles god og elastisk
bevægelse, især i skridt og trav. Hoppen måler 162 /
20,5 og er kåret med 8-7,5-6,5/8-8,5-7/8 (53,5).
Hoppen deltog i championatet ved DM i Egum, hvor
hun opnåede 7,92 point og er derfor nu
præmiehoppe.

Pietta (Schwadroneur/Caprimond) avler Kaj Olesen,
ejer Kristina Leth, Hornslet, kom med en kåring fra
følbedømmelsen på 53,5 point. Hoppen måler
161/20 og fik karaktererne 8-7,5-7,5/7,5-7-8/8 og er
en middelstor, feminin og udtryksfuld hoppe, med
en let og smidig bevægelse.

Til sidst var det holdet af 3 års hopper, som
blev mønstret en omgang og oprangeret,
afsluttende med udnævnelse af Årets hoppe
2021.
Nogle af hopperne blev tildelt avlermedalje:

Empress: Årets hoppe og vinder af
endagsprøven blev tildelt sølvmedalje.
Empress (Millennium/Schwarzgold), avler og
ejer Annegrete Jacobsen, Skibby, måler 165
/ 20 og er kåret med 9-8-7,5/7,5-8,5-7/8,5
(56) og er en middelstor hoppe af særdeles
god type, med en særdeles god og elastisk
bevægelse i trav.
Hoppen aflagde bedste endagsprøve med
8,08 point og er præmiehoppe.

Reservefløj Petra von Preussen
(Ivanhoe/Connery) avler og ejer Pia Nordahl
& Per Jensen, Klippinge, måler 168 / 19,5 og
er kåret med 9-8-8/6,5-8,5-7,5/8 (55,5) og er
en storrammet, betydelig hoppe af særdeles
god køns- og racetype, med en taktfast og
smidig trav, med god undergriben og en god
galop. Petra von Preussen bestod
endagsprøven med 7,14 point, er
præmiehoppe og blev tildelt avlermedalje i
bronze.

På 3die pladsen satte dommerne Haifa
(Millennium/Induc) avler og ejer
Gadebjerggård I/S, Skals. Haifa måler 163 /
20 og er kåret med 8-7-7,5/7,5-9-8/8,5 (55,5)
og er en middelstor hoppe af god type, med
en særdeles god trav, med god
indundergriben og en rummelig galop. Haifa
bestod endagsprøven med 7,07, er
præmiehoppe og blev tildelt avlermedalje i
bronze, bl.a. på grund af hoppens
løsspringning, hvor hun fik dagens højeste
karakter 8,25.

Giselle Selsø (Schwarzgold/Imhotep (of
Highmoor) avler og ejer Stutteri Selsø, Skibby,
stod på 4de pladsen. Hoppen måler 165 /
20,5 og er kåret med 9-8-7/7,5-8-7,5/8 (55)
og er en middelstor hoppe af særdeles god
type, med en elastisk bevægelse, især i trav.
Hoppen bestod endagsprøven med 7,03, er
præmiehoppe og blev tildelt avlermedalje i
bronze.

Herefter fulgte Heluniah von
Hestebjerggaard (Münchhausen/All
Inclusive) avler og ejer Hestebjerggaard,
Boeslunde. Hoppen måler 163 / 20,5, er
kåret med 8-7,5-7,5/7,5-7,5-7,5/8 (53,5) og
er en middelstor hoppe af god type, med en
god bevægelse. Hoppen bestod
endagsprøven med 7,75 point og viste sig
betydeligt bedre under rytter end ved hånd.
Hoppen er præmiehoppe.

Philine von Preussen (Ivanhoe/Hancock) avler
Pia Nordahl og Per Jensen, Klippinge, ejer
Charlotte Larsen, Klippinge, måler 161 / 20 og
er kåret med 8,5-7,5-7/7-8-7,5/8 (53,5) og er
en knap middelstor hoppe af særdeles god
type, med en taktfast og rummelig
bevægelse.

Balqis (Ivanhoe/Okavango) avler og ejer
Stutteri Egedahl, Dronninglund, måler 168 /
21, er kåret med 8,5-8-6/7,5-7-7,5/7,5 (52) og
er en stor hoppe af særdeles god type, med
en god bevægelse, især i galop. Hoppen
bestod endagsprøven med 7,07 point.

Og endelig hoppen Zenobia (Honoré Du
Soir/Okavango) avler og ejer Stutteri
Egedahl, Dronninglund, måler 170 / 20,5 og
er kåret med 8-7,5-6,5/7,5-7-7/7,5 (51) og er
en stor, højtstillet hoppe af god køns- og
racetype, med en god bevægelse. Hoppen
bestod endagsprøven med 6,80 point.

En dejlig weekend, hvor vejret var med os – solskin hele dagen og næsten ingen vind, bedre vejr til en
fødselsdag kan man ikke ønske og takket være vore sponsorer, Equsana, Skibby HC, Vilhelmsborg,
Trakehner Verband, Anne Lyngbye Melsen og Hesselhoej var der dækkener og andre flotte præmier til de
deltagende heste.
Fotograf Patricia Kjær har flere billeder fra elitedagene hvis man er interesseret. Se her

