DTH’S NYHEDSBREV NR. 1 / 2014
Medlemmernes idéer til fremme af avlen søges !!!
Bestyrelsen vil afholde bestyrelsesmøde den 1. marts. Kåringen har selvfølgelig
1. prioritet, men vi vil bl.a. bruge tid på at fortsætte debatten, som blev skudt
i gang på generalforsamlingen, om vi kan gøre noget for at fremme avlen af
tyroler Haflingerne i Danmark, og hvordan vi evt. kan øge interessen udenfor
medlemskredsen og dermed også få nye medlemmer.
Derfor beder vi jer om at sende alt, hvad I har på hjerte af idéer til bestyrelsen. Vi skal ikke avle ”masse”, men ”klasse”, og ikke alt lader sig gøre, men vi
vil absolut kigge på det, I kan have af forestillinger om at skubbe avlen i gang
og dermed motivationen hos hoppeejerne, og det vil vi gøre i samråd med en
”håndfuld” medlemmer heriblandt hingsteejere, som vi agter at invitere med til
samme bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er villig til at bruge et endnu ikke fastsat beløb på idéerne, hvis
der er fornuft i dem.
Send jeres forslag til tyroler@haflinger-dth.dk og senest den 25. februar.

Egnethedstest som 30 dages stationstest for hingste
Angående: hingst liz. 422/DK Alban og bedækningssæson 2014
Formodentlig er I bekendt med, at DTH for længe siden har forespurgt hos
vores moderforbund HPT, hvorvidt man ville godkende den én-dages rideprøve, som hingsten Alban har aflagt i HD-regi i efteråret 2013.
Af det svarbrev fra HPT, som vi modtog i starten af december, fremgår det, at
HPT ikke kan godkende den prøve, men at der iflg. reglerne forudsættes en
30-dages stationsafprøvning med både ridning og kørsel, som er et krav i begge de to organisationer, som fører de to moderstambøger (HPT & ANACRHAI).
Problemstillingen har været behandlet på et møde disse to imellem den 28.
november.
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Konsekvensen er, som det også fremgår af svarbrevet, at alt afkom efter liz.
422/DK Alban, som er resultat af bedækninger fra og med 2014, kun kan registreres i Grundstambogen, og det gælder både hoppe- og hingsteføl. Disse
afkom får ikke mulighed for at komme i Hovedstambogen, før hingsten har
bestået en 30-dages stationstest. De kan altså ikke stille til kåring og indgå i
senere avl. De vil altså i første omgang få udstedt hestepas med kun 3 generationer – hesten selv plus forældre og bedsteforældre.
Hvis hingsten gennemfører testen i år, vil de i Grundbogen registrerede afkom
selvfølgelig kunne flyttes til Hovedstambogen, hvis de lever op til alle øvrige
krav som for alle andre, f.eks. eksterieur, renavl osv.
Indtil 30 dages testen er aflagt med positivt resultat, er hingsten registreret i
en såkaldt test-hingstebog ligesom f.eks. de nyligt kårede 3 års hingste i Tyrol,
der jo af gode grunde endnu ikke har aflagt prøven, men dog bedækker her i
forårssæson’en. Deres afkom vil ligeledes blive ført i Grundbogen med 3
generationer indtil prøven er aflagt.
Bestyrelsen har opfordret ejeren af Alban til for avlens og Albans skyld at få
klaret prøven snarest, også fordi hingste, der er ældre end 5-6 år i fremtiden
ikke får lov til at stille op til testen. Det sker, når en aftale, der allerede er
indgået mellem HPT og ANACRHAI, foreligger officielt på skrift.
Hvis nogen har spørgsmål til denne problematik, så spørg endelig løs. For
nogen kan det være svært at gennemskue eller forstå.

Egnethedstest for hopper
Flere medlemmer har løbende presset på for at få en afklaring på egnethedstest for hopper. Der skal aflægges prøve i ridning og kørsel, men ikke som en
stationsafprøvning, og de to discipliner kan aflægges hver for sig, dog indenfor
samme år, altså max. ét år imellem de to.
Prøven er obligatorisk for alle hopper med kåringskarakter 7,9 eller mere, hvis
de vel at mærke skal have status af elitehoppe.
Prøven er obligatorisk for hingstemødre (min. kåringskarakter 7,5). Vi har dog
endnu ikke fået svar på, om der er sat en aldersgrænse på, så ældre hopper
kan få dispensation.
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Langt om længe har vi fået svar på, at prøven – og det gælder både ridning og
kørsel – under ingen omstændigheder kan aflægges i forbindelse med vores
kåringer, som var vores håb, eller i Danmark i det hele taget. Dette skal ses
overordnet i international sammenhæng: Tyrolerne (HPT) har ikke tilladelse til
i forhold til HWZSV til at afholde egnethedstester for hverken hopper eller
hingste udenfor Tyrol.
Vi kan ikke ændre på disse ting – desværre.
Ubesvarede spørgsmål angående dette? Vi vil svare efter bedste evne, hvis du
skriver til tyroler@haflinger-dth.dk

Grønt hestepas fra Videncentret Hest ???
I løbet af de sidste par uger er det sket ikke mindre end 2 gange, at vi er blevet kontaktet af ejere til vallakker, der nok har en bedækningsattest fra DTH,
men som aldrig har været fremstillet til en af vores kåringer. Altså har de fået
udstedt grønt hestepas hos Videncentret Hest - dét, vi kalder et 3-klasses
hestepas uden afstamning og raceangivelse.
På et tidspunkt går det op for disse ejere, at de altså ikke kan stille til Haflinger
ridestævner, i hvert fald ikke i de klasser, der er DM klasser. Så henvender de
sig til os for at få et ”Haflinger pas” fra Tyrol.
Vi slår fast med 7-tommer søm: Det kan ikke lade sig gøre!!! – Det er ulovligt
at udstede endnu et hestepas på den samme hest – eller inddrage det første
grønne til fordel for et nyt fra os.
”Jamen, kan vi ikke bare få lavet DNA afstamningskontrol?” – Jo, og det vil
også blive forlangt, hvis vi skal kunne gøre noget som helst.
Dét, vi kan tilbyde, er, at hesten fremstilles til en af vores kåringer medbringende DNA afstamningskontrol. Resultatet af en bedømmelse og raceangivelse
og afstamning (forældre og bedsteforældre) kan så indføres i det allerede
eksisterende grønne hestepas. Så må det være op til Haflinger Sport Danmark,
om de vil godkende det.
Til jer avlere kan vi kun sige: Tænk jer om, før I får udstedt noget pas hos
Videncentret Hest, selvom det kan synes den ”letteste” og ”billigste” løsning.
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En eventuel køber tror, de køber en renavlet Haflinger (hvilket jo også er tilfældet), men finder senere ud af, at man ikke kan være med nogen steder i
Haflinger regi.
I skrivende stund er der lige én mere, der har ringet… ”Albert af Lærkevang”…
endnu én vi ikke har i databasen, fordi den ikke har været tilmeldt tidligere.

Hingstekåring i Ebbs
Resultat:
1.

2.

3.

23) Wulkan

V: Walzertraum
M: Myssie
Züchter: Fam.Hartl, Angerberg
V: Stilton
M: Anschilina
Züchter: Mark Thomas, Pfunds

MV: Afghan II

19) Sterndal

7) Narkas

V: Nikora
M: E Hofdame

MV: Nordtirol

MV: Sterlango

Züchter: Somweber A. u. R.
4.

16) Steuermann

V: Stainz
M: L Somana

Züchter: Fohlenhof Ebbs
5.

12) Similaun

V: Sevruga
M: Constanze-Rofen

Züchter: Klotz Franz, Vent
6.

8) Namurai

V: Nordtirol
M: EL Astra

Züchter: Fohlenhof Ebbs
7.

3) Belando

V: Barkas
M: Laurita

MV: Afghan II
solgt til Gino Verplancke, Belgien

MV: Nabucco
solgt til Gino Verplancke, Belgien

MV: Afghan II
solgt til Hans van den Berg, NL

MV: Nabucco

Züchter: Strobl Hans, Imst
8.

21) Washington

V: Walzertraum
M: Fiola
Züchter: Thaler Peter, Obsteig
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MV: Afghan II

17) Stubsi

V: Standschütz
M: EL Ulinka II
Züchter: Haberl Josef, Gerlos
Afvist
V: Stavarin
M: L Mercedes
Züchter: Beck Werner, Brand
Afvist

MV: Standschütz

18) Still

V: Abendstern
M: Mirabell-Mira
Züchter: Rauch Annemarie, Kelchsau
ufrugtbar

MV: Archimedes

1) Anis

20) Watkins
Züchter: Fohlenhof Ebbs

V: Walzertraum
M: EL Daurela
ufrugtbar

V: Walzertraum
M: Vanesa
Züchter: Giner Mirijam, Rum bei Innsbruck ufrugtbar

MV: Nordtirol

MV: Winterstein

24) Winnetou

MV: Mahatma

8 af 10 hingste blev kåret. 3 hingste er tilsyneladende konstateret ufrugtbare
inden kåringen. Kan det skyldes indavl for den enes vedkommende nr. 20, der
har Winterstein som både morfar og farfar?
Efter sigende er man i avlsudvalget i det „nye“ HPT mere opmærksom på problemet infertilitet, fordi det åbenbart ikke er et helt sjældent problem.

Ål (ålestribe) hos Haflingeren
Vi vil gerne rette op på en fejlagtig påstand, som er set i en anden facebook
gruppe end DTH’s side!
ÅL (ÅLESTRIBE) ER UØNSKET HOS EN HAFLINGER OG ER SKREVET IND
I HPT'S AVLSREGLEMENT !!!
Det vil trække ned på typekarakteren, ligesåvel som for mange hvide sokker
og for brede blisser, stikkelhår og urene farver iøvrigt.
Farbe und Abzeichen;
Grundfarben - alle Fuchsfarben, vom Lichtfuchs bis zum Kohlfuchs sind
möglich. Die Farbe soll satt und klar sein, Stichelhaare und Aalstrich sind
unerwünscht. Kopfabzeichen sind zulässig, Beinabzeichen sind unerwünscht.
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Helles oder weißes Langhaar ist erwünscht, leicht rötliches Langhaar wird
toleriert, rotes, graumeliertes bis graues Langhaar ist unerwünscht.
Direkte oversat…
2.2.2 Eksterieur
Farve & aftegn:
Grundfarver – alle fuksfarver, fra lys fuks til kulfuks, er mulige. Farven skal
være mættet g klar, stikkelhår og ålestribe er uønsket.
Hovedaftegn er tilladt, benaftegn er uønsket.
Lys eller hvis man og hale ønskes, let rødlig man og hale tolereres, mens rød,
gråmeleret eller helt grå man og hale er uønsket.
Således står der i HPT’s nye stambogsregler. Én af de ting, som tidligere var
nøje beskrevet, var, at benaftegn trak ned på typekarakteren med henholdsvis
1 point for 2 hvide sokker, 2 point for 3 hvide sokker og udelukkelse (afvisning
til kåring), hvis der var 4 hvide benaftegn.
Nu står der ikke længere, hvor meget de forskellige ting trækker ned, blot at
de er uønskede. Vi må håbe, at dommerne er skolet/trænet ens, så de alle
ville fratrække det samme for de samme fejl.

Nedre grænse for kåring af hopper er hævet !
Hidtil har det været 69 point, der var lavest gældende sum for kåring af hopper – og med det nye point-system indført i 2013 kåringskarakteren 6,9.
Det vil fremover være kåringskarakteren 7,0 der er minimum til en
kåring (samlet 77 point for de 11 delkarakterer) !
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Idealmål ved kåring af hingste og hopper !
Størrelse (idealet)

Hoppe

hingst

Stangmål /mankehøjde

143 – 149 cm

144 – 152 cm

Pibe / skinnebensomfang

18 – 19 cm

18,5 – 20,5 cm

Idealmålet skal ikke betragtes som det samme som et absolut minimum og
maximum mål. I HPT’s nye avlsregler står der intet om min. og max. Det
betyder formodentlig, at man holder fast i de tidligere grænser, men ser på
hver enkelt hest i en kåringssituation, om den rent eksterieurmæssigt passer.

Haflinger Verdensudstilling i Ebbs
på Fohlenhof Ebbs / Tirol
i dagene 4. – 7. juni 2015
HWZSV’s generalforsamling har betroet Haflinger Pferdezuchtverband Tirol
(HPT) at afholde Haflinger Verdensudstilling 2015.
Der planlægges en udstilling med omkring 700 heste, hvoraf ca. halvdelen vil
komme fra tyroler avlerne selv, mens de resterende ca. 350 Haflingere vil
komme fra medlemsorganisationer under HWZSV.
Forberedelserne er gået i gang, dommere og raceeksperter vil gennemgå
samme og ensartede træning, og Haflingernes mange anvendelsesmuligheder
vil blive vist i shows.
I vores nabolande er man så småt ved at tænke på udtagelse af heste. Går du
med en drøm om at deltage, så tag gerne kontakt til bestyrelsen. Heste med
75 point eller mere, kåringskarakter 7,5 eller mere efter de nye regler ligger i
den bedste trediedel i verden og vil derfor være gode repræsentanter for DTH.
I modsætning til tidligere skal tilmeldte heste ikke nødvendigvis passe ind i en
samling.
Så snart vi modtager yderligere oplysninger, vil de selvfølgelig blive formidlet
videre til jer straks.
skrevet af DTH’s redaktion v/ Ingelise Thorsen
og udsendt på e-mail den 07.02.2014
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