Neumünster 2021
Neumünster hingstekåring var i år igen en stor succes for Dansk Trakehner avl.
Hingsten Imperial Valley (ex. Inspiration) blev kåret som en af 5 præmiehingste. Om hingsten sagde Lars
Gehrmann, at han var en af de mest komplette hingste af hele kåringsholdet, der var intet negativt at sige
om hingsten.
På den efterfølgende auktion blev Imperial Valley solgt for intet mindre end 210.000 Euro. Hingsten skal
fremover bo i Tyskland.
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Tillykke til Anders Dahl og Kaj Olesen.
Imperial Valley (ex. Inspiration) er efter Preussentanz og Inverness HTPR 1327 v/Schiffon og er født hos
Anders Dahl i Brabrand. Hingsten var ved fremstillingen ejet af Anders Dahl og Kaj Olesen.
Hingstens mor, Inverness, er født hos Elmar Ernst i Tyskland og oprindeligt importeret til Danmark af Gitte
Nielsson og Claus-Henrik Lassen i 2006, hvor hun var Gittes ridehest i en årrække. Inverness far, Schiffon
er født i Danmark, hos Anna og Flemming Løber, Stutteri Remmevad og solgt til Tyskland, hvor han blev
kåret.
Imperial Valley’s far er hingsten Preussentanz, født og opvokset hos Kaj Olesen og kåret i Errindlev 2016.
Årets hoppe i Tyskland skulle også findes og her blev den danskfødte hoppe Giovanna, avlet og ejet af
Angelica Lauritzen placeret som nr. 3. Værd at bemærke er også, at årets hoppe i Tyskland igen i år, var
efter Helium som jo også er avlet i Danmark.
På auktion var også hoppen Haifa HTPR 2130 fra Stutteri Gadebjerg, en helsøster til hingsten Helium.
Haifa blev auktionens næstdyreste hoppe med 38.000 Euro og også Haifa skal bo i Tyskland.

Hingsteføllet Hamilton Selsø, fra Stutteri Selsø, var også tilmeldt auktionen, men han blev desværre syg,
med feber og måtte udgå, men hoppeføllet Danish Diamant fra Angelica Lauritzen gik for 14.000 Euro til
USA
I vores 50 års Jubilæumsår, var vi inviteret af Trakehner Verband til at give en lille opvisning, som viste
noget af den danske avl, så ved gallashowet fredag aften, var det sidste indslag dansk. Vi lagde ud med en
fanebærer, Henna von Hestebjerggaard, som nok tænkte, at det var imponerende så mange mennesker
der sad rundt om i hallen, men alligevel tog sine runder på banen.
Efterfølgende så vi de unge hingste Hallifax Lyng og Preussen Party under rytter, fulgt af Amarone Selsø og
Camilla Qvistgaard.
Herakles og han helsøster Helouis von Hestebjerggaard overtog banen og som sidste ekvipage, afsluttede
Aston Martin og Helene Melsen aftenens gallashow.
Tillykke til udstillerne og tak til de ildsjæle, som var med til at repræsentere Danmark.
Der var faktisk til forbesigtigelserne udtaget yderligere 2 hingste til hingstekåringen i Neumünster, nemlig
Entrepreneur fra Erik Jørgensen og Emei Lux fra Fam. Nissen. Disse 2 hingste viste sig desværre at være
for unge, da de er født i juni og dermed ikke måtte deltage i Neumünster, men er i stedet indbudt til en
kåring i Tyskland 18.12.21 sammen med yderligere 3 tyske hingste.

