Jule- og nytårshilsen 2020
Så er det jul igen – og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne ønske alle sponsorer - ikke mindst vores
hovedsponsorer Skibby HC - ryttere, avlere, hjælpere og medlemmer en (lidt forsinket) rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Året 2020 har været et meget specielt år for alle – et år med bekymringer, ændringer og meget andet pga.
Corona.
Men det har også været endnu et år med stor succes for dansk trakehner avl og for trakehnere rundt
omkring i andre lande. Og det har både været på det sportslige og det avlsmæssige plan.
Det lykkedes at afholde vores hingstekåring og DM for Trakehnere, lige inden Danmark blev lukket ned
pga. Corona. Og igen i år et vellykket arrangement på Egum Rideklub med stor hjælp fra hjælpere og fra
Michael og Tenna Højgaard
Der stillede 2 hingste til kåring og her blev fuldblodshingsten Dashing Society xx kåret. Vinder af DM for
Trakehnere, blev igen i år, Jeannette Sunds og Kaiseradler
Vinder af rangslisten 2019, blev Anna Maria Christiansen på V-Power Horsebo
Årets avler blev Karin Ravnkilde og Jens Bloch Jensen
Umiddelbart efter hingstekåring og DM for trakehnere, var der 14-dages test for hingste i Tørring, hvor
hingsten Kublitz, som blev kåret i Neumünster i 2019, gik sin 14-dages test med flot resultat.
Undervejs i året har der igen været super flotte resultater af blandt andet Helene Melsen og Aston
Martin, Anne Troensegaard og Kipling og Placido Domingo både med Victoria E. Vallentin og Kenneth
Damgaard. Og værd at nævne er naturligvis også den tyske hoppe Dalera TSF, som med sin rytter Jessica
von Bredow-Werndl har opnået utallige flotte resultater – blandt andet guld ved de tyske mesterskaber i
dressur, samt vinder af World Cup-kvalifikation i Neumünster
Også værd at nævne er de fantastiske flotte resultater i military som er opnået i Tyskland – blandt andet
blev Sweetwaters Ziethen med Sophie Leube vinder af Verdensmesterskabet for youngriders
Som noget nyt, valgte bestyrelsen at afholde hoppekåringen i forbindelse med elitedagene i august.
Samtidig indgik vi en aftale med Trakehner-Verband om at afholde forbesigtigelse af hingste til
hingstekåring i Neumünster, også i forbindelse med elitedagene som igen i år, blev afholdt på
Vilhelmsborg
Det blev lidt spændende, om vi fik lov til at afvikle arrangementet, da smittespredningen igen steg hen
over sommeren, men det lykkedes
Og det blev nogle super gode dage, med mange smukke trakehnere, avlere, dygtige ryttere, tilskuere og
flittige hjælpere.
Der var ikke mindre end 11 hingste til forbesigtigelsen, hvoraf 4 blev udtaget til Neumünster og 1 i reserve
– fantastisk flot resultat.
Der var også 14 3-års hopper til kåring – fantastisk at se så mange 3-års hopper samlet – samt 2 4-års til
kåring, og så var der 3 2-års hopper til kampen om årets 2-års samt 13 hopper til endagsprøve, hvilket vist
er rekorden for deltagelse i endagsprøve

Og som sædvanlig dejlig mad fra vores altid dygtige kok Uffe
Udover de 4 hingste til kåring, så blev der også udtaget 2 hopper, et hingsteføl og et hoppeføl til
auktionen i Neumünster. Der blev i år ikke udtaget til rideheste og 2-års hopper til auktion pga. Corona
Neumünster blev i år afholdt på meget specielle vilkår, hvor der kun var udbudt meget få billetter. Og det
var også et arrangement der var skåret ned til 3 dage og uden show, galla mv. Men ikke desto mindre, var
det igen i år, spækket med deltagelse af dansk avl og sikke nogle resultater der blev opnået
Som tidligere nævnt var der deltagelse af 4 danske hingste fra Vilhelmsborg samt 1 dansk hingst udtaget i
Tyskland. Heraf blev Hallifax Lyng fra Anne Lyngby og Gaspard fra Angelica Lauritzen begge kåret og
tilmed også udnævnt til præmiehingste. Til udtagelsen af Jahressiegerstute blev Nightingale Sct. Olav fra
Bente Retoft, ejer Michael Buchardt en flot reservesieger og på auktionen af hopper blev danskavlede
Helia (helsøster til Helium, avlet af Stutteri Gadebjerg) den absolut dyreste hoppe med et fantastisk
hammerslag. Samme stutteri Gadebjerg havde også det suverænt dyreste hoppeføl samt det dyreste
hingsteføl. Og for ikke at glemme, så var der endnu en kæmpe sejr for Gadebjerg og dansk trakehneravl,
da dansk avlede Helium fra Gadebjerg, igen i 2020 var far til fløjhingsten og i år også til en præmiehingst.
Og for at slå det helt fast, så var Helium også far til Jahressiegerstute og til 2. reservesieger
Og sidst men ikke mindst, blev Herakles fra Hestebjerggaard, udnævnt til elitehingst
En af hingstene som var udtaget til Neumünster, men som ikke på det tidspunkt opnåede kåring, nemlig
Habanero Selsø fra Stutteri Selsø, blev senere på året kåret ved en særkåring
Der var ved 35-dages testen i Tørring deltagelse af hingsten Kublitz fra Højagergaard, samt Dashing
Society xx fra Mette og Lars Grønhøj. De bestod begge med et flot resultat og er dermed nu færdigkåret
Så alt i alt – endnu et fantastisk succesrig år for dansk trakehneravl og for de mange dygtige og seriøse
avlere vi har her i landet
Nu banker 2021 på døren og der er som alle jo ved, fortsat udfordringer ift. Coronapandemien – og det
giver også udfordringer ift. de arrangementer vi i forbundet står overfor
Bestyrelsen er derfor blevet enige om at udskyde hingstekåringen og DM til marts, da der så forhåbentlig
bliver mulighed for at kunne afholde den. Derudover går vi efter at kunne afholde generalforsamlingen i
februar, men så sent i februar som muligt. Der kommer mere information ud omkring dette, så snart som
muligt. Der er lige nogle forskellige ting der skal falde på plads
Vi ses forhåbentlig til alle de arrangementer i 2021 og i håbet om et mere ’almindeligt’ år ønsker vi alle en
rigtig god jul samt et godt nytår
På bestyrelsens vegne
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