
  SUOMEN TRAKEHNER-HEVOSYHDISTYS RY 

  FINSKA TRAKEHNERHÄSTFÖRENINGEN RF 

 

Hei trakehnerien ystävä  

Vuoden 2017 rekisteröinti/kantakirjaus/tammatestitilaisuus järjestetään: 

Lauantaina 30.9.2017 Mp Riding Center, Renko/Hämeenlinna 

Seunakorventie 98 

14300 Renko 

www.mpridingcenter.fi 

 

Tuomarina toimii Stephanie Herken-Wendt , Saksan Trakehner Verbandista. 

 

Miksi kantakirjata tamma trakehner kantakirjaan?  

-Kun eläinlääkäri sanoo ”Onneksi se on tamma ”. Kun tammasi on hyvä kilpahevonen tai juuri osoittanut 
kaikki mahdollisuudet tulla siksi, tapahtuu se, mitä olet pelännyt... se loukkaantuu niin, että sen ratsastus- 
tai kilpailu-ura päättyy, on sinulla mahdollisuus siirtää tammasi jalostukseen. Kun tammasi on kantakirjattu 
ja ehkä, se on myös suorittanut tammatestin, vielä silloin kun se oli kunnossa, sinulla on kaikki edellytykset 
saada tammastasi hyviä varsoja 

-Tammasi arvo on korkeampi, koska sen jälkeläiset voidaan palkita sekä ensirekisteröidä tamman 
kantakirjaan, edellyttäen, että ori on myös hyväksytty samaan kantakirjaan. Nämä löydät joka vuosi 
ilmestyneestä oriluettelosta ”Hengstverteilungsplan”, joka lähetetään automaattisesti Trakehner Verbandin 
jäsenille 

- saat kantakirjauksesta arvokasta tietoa tammastasi, mitä hyviä puolia ja vikoja sillä on ja näin ollen, voit 
valita tammallesi sopivan orin. 

-voit ilmoittaa varsasi tai tammasi ”Trakehner Verband’in ” myyntisivuille, joita seurataan 
maailmanlaajuisesti. Nykyään varsinkin ns. ”itä-trakit” ovat nousseet suosioon, niiden urheiluhevosgeenien 
takia 

Mikäli ilmoittautuneita tulee riittävä määrä, järjestetään myös tammatesti. Tammatestin ja 
kantakirjauksen voi suorittaa samalla kertaa. Myös ruunat voivat suorittaa "tammatestin". 

Vuonna 2015 oli ensimmäistä kertaa Suomessa mahdollista, saada kantakirjatuille, tammatestin 
suorittaneille trakehner-tammoille Trakehner Verbandin myöntämän "Prämie Stute" (Premium 
Mare) -arvon. Edellytyksenä on riittävä määrä pisteitä ja osallistujia (8-10) tammatestiin. 

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan alustavasti sähköpostilla osoitteeseen 
trakehneryhdistys@gmail.com. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 13.8. mennessä. 



Ilmoittautuminen: 

• Omistajan nimi ja yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero 

• Hevosen virallinen nimi, syntymäaika, vanhemmat 

• Kopio sukutaulusta (esim. passista) tai kopio trakehnerpassista 

• Luokka/luokat johon hevonen osallistuu (rekisteröinti, kantakirjaus ja/tai tammatesti) 

Aikataulu vahvistuu viimeistään 31.8.2017 

Lisäohjeita ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla, myös yhdistyksen nettisivuilla löytyy paljon 
infoa. 

Suomen Trakehner-hevosyhdistys ry. järjestää kantakirjaustilaisuudet ja on kattanut tuomarin 
kustannukset jäsenmaksuistaan. Kaikki osallistujat maksavat tapahtumamaksun jolla katetaan 
tilavuokra. Trakehner Verband perii kantakirjauksesta ja rekisteröinnistä omat maksunsa. 
Tammatestistä peritään ainoastaan testiratsastajan palkkio. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tehdä voittoa, vaan ainoastaan kattaa kustannukset. 

Kysymykset sähköpostilla trakehneryhdistys@gmail.com tai puhelimitse 040-8413117. Lisätietoja 
rekisteröinnistä, kantakirjauksesta sekä tammatestistä löytyy myös yhdistyksen nettisivuilta 
www.trakehner.fi tai yhdistyksen facebook sivulta. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Suomen Trakehner-hevosyhdistyksen hallitus.  

 

 

 

http://www.trakehner.fi/

