DTH’S NYHEDSBREV NR. 2 / marts 2014
Kåring 2014
Kåringen er lige rundt om hjørnet, lørdag den 29. marts fra kl. 11 på Hovmarkens Ridecenter / Hashøj Rideklub, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse.
Dagens program vil se nogenlunde sådan her ud:
chipaflæsning / målinger med start ca. kl. 11:00
bedømmelser / kåringer klassevis jvnf. katalog (10 Haflingere i alt)
ca. 30 minutters pause, så opvisningshestene kan blive klar
shownumre (uden efterfølgende pause):
dressurquadrille med 8 ryttere
enspænder kørsel
springquadrille med 4 ryttere
mønstrings- og soigneringsvinder offentliggøres
samlinger:

præsentation af hoppe med 3 døtre (helsøskende)
præsentation af hoppefamilie i 3 generationer

Selvom det er den mindste kåring nogensinde, er det trods alt blevet til et
præsentabelt program takket være indsats fra nordsjællænderne. Så bestyrelsen håber meget, at mange af jer vil kigge forbi på dagen.
Fra bestyrelsens side har vi sendt ’Ugenyt Slagelse’ og ’Sjællandske’ en
pressemeddelelse om arrangementet i håb om, at de vil bruge lidt spalteplads
på os. Hvis nogen af jer skulle se eller få fat i eventuel presseomtale, vil vi i
bestyrelsen meget gerne have kopi.
Hvis I skulle have forpasset kataloget på jeres e-mail, så er kataloget lagt ud
på foreningens hjemmeside under ’foreningen’ og derefter ’dokumenter’.
Bestyrelsen glæder sig til at se jer igen. – Og HUSK, I behøver ikke at medbringe madpakke. Der er cafeteria, der holder åbent.
PØJ PØJ til alle udstillerne!
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Logo-varer

Kanon tilbud på disse logo varer på kåringsdagen.
Priserne er gældende ved køb eller evt. bestilling på dagen.
Hvid poloshirt med broderet logo på ryggen.
Pris 200,- kr.
Fleece dækken med broderet logo str. 125 cm eller 135 cm.
Pris 250,- kr.
Nyhed :
Windbreaker i spændende farver med
kontrastfarvet lynlås, kantebånd og
snøre.
Vind- og vandskyende med hætte og
broderet logo på ryggen.
100% polyester.
Vægt kun 65 g.
Fås i str. fra XS til 3XL.
Pris 225,- kr.

Fås i disse farver:
orange m. blå kontrastfarve, lime m. sort, navy m. rød, azurblå m. lime og
sort m. blå

Salg af logo varer

v/ Joan Mose tlf: 75 17 70 70 eller 41 40 60 70
eller e-mail: mosegaardenshaflinger@privat.dk

--- --- o 0 o --- --2

Inge Nobel
- vi gratulerer –
Onsdag den 19. marts kunne Inge Nobel fejre sin 80 års
fødselsdag. Fra bestyrelsen og resten af DTH sender vi
de hjerteligste lykønskninger.
Det er ikke uden grund, at der her flages med både det danske og østrigske
flag! Inge Nobel har en meget, meget stor andel i, at DTH overhovedet eksisterer i dag, og hun har brugt uanede kræfter på foreningen i snart 40 år. Det
skylder vi dig stor tak for.
Vi håber, du havde en fantastisk fødselsdag og råber et helhjertet og højt
HURRA.

--- --- o 0 o --- --”Prædikatshoppe”
- et nyt begreb i avlen af tyroler Haflingere i HPT
En prædikatshoppe er en avlshoppe, der har nået og opnået særlige avlmæssige resultater med sit afkom.
Der beregnes ud fra følgende kriterier:
hvor mange hingstekandidater
hvor mange kårede hingste
hvor mange føl i klasse I på auktionerne i Ebbs
hvor mange føl i klasse IIa+ på auktionerne i Ebbs
hvor mange føl i klasse IIa på auktionerne i Ebbs
hvor mange kårede hopper (døtre)
hvor mange elitehopper (døtre)
hvormange hoppeføl klassificeret op til 7,4, men
som avler har beholdt selv
hvormange hoppeføl klassificeret med mere end 7,5,
men som avler har beholdt selv
Disse kriterier bedømmes med et eller andet antal point, som sammenlagt skal
give 50 point eller mere, så får avleren udnævnt hoppen til prædikatshoppe og
får overrakt denne staldplakette (første gang på HPT’s generalforsamling
16. marts i år til 109 avlere !)

--- --- o 0 o --- --3

M Ø D E D A G lørdag den 1. marts 2014 kl. 10:00
på Fjelsted Skovkro, Store Landevej 92, Fjeldstedskov, 5592 Ejby.
bestyrelsesmøde sideløbende med gruppemøde for inviterede medlemmer
Cirka-tidsplan
kl. 10:00 til 10:30 :
kl. 10:30 til 12:00 :
kl. 12:00 til 13:00 :
kl. 13:00 til 14:30 :
kl. 14:30 til 15:30 :
kl. 15:30 til 16:00 :
kl. 16:00
:

Ankomst, velkomst + kaffe og rundstykker
Afholdelse af bestyrelsesmøde og gruppemøde
Frokost
Carsten Thorsen kommer med oplæg til ny layout af hjemmesiden
efterfulgt af spørgsmål/debat
Evaluering af formiddagens gruppearbejde samt debat
+ kaffe m. kage
Evt.
Tak for i dag og hjemrejse

Referat fra bestyrelsesmøde
Tilstede:

formand Ingelise B. Thorsen (IBT), næstformand Christine Sibbersen (CS),
webmaster Henrik Hansen (HH) og bestyrelsesmedlem Inge Nobel (IN)
- desuden fra stambogskontor Rikke Kargo Sørensen (RKS)

Afbud:

sekretær Lis-Ann Jensen (LAJ)

Dagsorden:
1. Underskrift af protokol
2. Kåringen 2014
- Antal tilmeldte heste
- Arbejdsfordeling
- Showprogram/tidsplan
- Andre udestående f.eks. dommernes rejseplan eller ting vi skal have på plads
med Hovmarkens Ridecenter
3. Formand/redaktør
4. Kasserer
5. Sekretær
6. Webmaster
7. Bestyrelsesmedlem IN
8. Stambogsfører
9. Evt.
ad 1)
Underskrift af protokol udskydes til næste bestyrelsesmøde p.g.a. afbud fra LAJ
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ad 2)
Kåringen 2014 blev gennemgået og arbejdsopgaver fordelt:
- der er 10 tilmeldte heste til bedømmelse / kåring, dertil kommer et antal showheste
plus et par hoppesamlinger til bedømmelse (hoppe med 3 døtre og samme hoppe med
3 generationer). Ellen Hansen, Føllenslev står for show og samlinger og har lovet
snarest at melde tilbage med antal heste af hensyn til boksbestilling.
- arbejdsopgaverne blev fordelt, dog skal enkelte medlemmer spørges, om de vil påtage sig et par funktioner. Arbejdsfordelingsplan rundsendes på mail, når alle detaljer er
på plads, så alle ved, hvad de skal gøre – og ikke mindst huske at have med.
- tidsplan og indhold af showprogram vil Ellen Hansen meddele bestyrelsen snarest
sammen med antallet af showheste, deres navne og rytternes navne. Bestyrelsen har
besluttet, at showheste vil få et tilskud fra foreningen på 300 kr. enten til boks, eller
som transporttilskud, hvis de vælger at lade deres hest stå i trailer. Desuden vil de få
en hvid poloshirt med broderet Edelweiss. Dette koordineres med Joan Mose, der står
for logovarer.
- dommernes rejseplan og evt. bestilling af hotelværelse vil IBT koordinere med
Karoline Böck / Anni Schwaiger på Fohlenhof.
- IBT kontakter Hovmarkens Ridecenter igen for endelig aftale om antallet af bokse
og andre ting som springstøtter og -bomme, borde og stole i hallen, højtaleranlæg
m.m., som vi har brug for.
ad 3)
Formand / redaktør IBT oplyser, at der er bestilt 60 stk. af de nye hingstekataloger med alle Tyrols
hingste til alle aktive medlemmer, dog ikke familiemedlem nr. 2 og efterfølgende. Forhåbentlig kan
vi uddele en stor del af dem til kåringen, så foreningen sparer portoudgiften.
Der forberedes et nyt nyhedsbrev til udsendelse på e-mail.
ad 4)
Næstformand / kasserer CS oplyser, at vi har en samlet likvid beholdning efter kåringsindbetalingerne på i alt 226.393 kr.
Der er/bliver udestående til HPT for kåring og medlemskab 2014 og til HWZSV for medlemskab
2014. Desuden skal der betales til Hovmarkens Ridecenter for leje af hal og bokse og til showheste.
ad 5)
Udgår p.g.a. LAJ’s fravær
ad 6)
HH ytrer forbavselse over, at bestyrelsen har indkaldt et udpluk af medlemmer til et gruppemøde
om fremtidens avl sideløbende med bestyrelsesmødet. Det mener han ikke at have hørt om. CS og
IBT svarer, at der blev talt om noget sådant i forbindelse med generalforsamlingen i november, og
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senest er der skrevet om det i nyhedsbrev nr. 1 / 2014. HH konstaterer, at det kun er formand og
næstformand, der udenom de øvrige i bestyrelsen har udsendt invitation og planlagt mødedagen.
ad 7)
Intet fra IN
ad 8)
RKS oplyser, at der trods alt er foretaget en del ejerskifter på DTH Haflingere de seneste måneder.
RKS oplyser endvidere, at DTH’s database vil blive opdateret hos Børge Mørch på USB stik
snarest.
ad 9)
Intet under eventuelt.
Bestyrelsesmødet slut kl. 12.
Ingelise Thorsen
Formand & referent

Christine Sibbersen
Næstformand

--- --- o 0 o --- --Gruppemøde
Inviterede medlemmer:
Linda Cubbin
John Rasmussen
Janet Mod
Jacob Nissen
Henning Nissen
Ellen Hansen
Kim Nielsen
afbud – Grethe Madsen, Lundby fik tilbuddet i stedet
Anker Jensen
afbud – Helene Kragh, Varde fik tilbuddet i stedet
Malene Sibbersen
De inviterede repræsenterer bredt:
- geografisk fordelt på Vest- og Sønderjylland, Nord- og Sydsjælland, København, Falster
- avlere og ryttere
- yngre og lidt ældre
- hingsteejere
- suppleanter
Det var bestyrelsens ønske, at mødedeltagerne debatterede følgende emner og efterfølgende
fremkom med et oplæg:
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-

Fremme af avlen af tyroler Haflingere

-

PR for Haflingeren

-

Medlemshvervning

Referat fra gruppemøde v/ Malene Sibbersen
Møde for inviterede medlemmer
1. marts 2014 på Fjeldsted Skovkro, kl. 10.30-12.00
Til stede: Linda Cubbin, John Rasmussen, Grethe Madsen, Jacob Nissen, Helene Kragh,
Henning Nissen, Janet Mod, Ellen Hansen og Malene Sibbersen.
Referent: Malene Sibbersen.
Punkt 1: Fremme af avlen af tyroler Haflingere
SALG=AVL:
- Vi skal være bedre til at promovere Haflingeren, for at fremme salg. Hvis vi kan få
solgt de heste, vi avler, vil flere have mod på at avle. Sådan som situationen er nu,
kan man ikke komme af med sine heste, og mange har ikke plads, råd eller tid til
flere heste i stalden.
- Det blev bl.a. foreslået, at DTH indleder et samarbejde med Haflingersport.
KVALITET FREMFOR KVANTITET:
- Der var bred enighed om, at vi ikke kun skal fremme avlen ved at avle flere heste. Vi
skal samtidig også blive ved med at løfte avlen. Hingste-ejerne kunne bl.a. berette
om hoppeejere, der kom med overvægtige hopper, der derfor havde svært ved at
komme i brunst. Ligeledes var der i nogle tilfælde tale om hopper, hvor ejerne nok
var bedre stillet med at købe et føl end at avle på pågældende hoppe.
-

Der blev foreslået, at DTH skal være bedre til at vejlede om avl. Det kan vi fx gøre
ved et arrangement med foredrag om avlsvejledning med efterfølgende debat
(idealet for haflingeren, blodlinjer, bruge et konkret eksempel etc.). Det kunne være
i forbindelse med et andet arrangement eller som et selvstændigt arrangement.

NYT BLOD:
- I forbindelse med ovennævnte punkt kom vi også ind på vigtigheden af at få tilført
nyt blod i vores avl. Der kommer selvfølgelig med importerede hopper, men der er
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-

-

også brug for det på hingstesiden. Der er pt tre hingste i DTH, og vi kan ikke blive
ved med at avle på de samme hingste.
Der var dog enighed om, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en ny
hingst i DTH på fast basis pga antallet af bedækninger. I stedet blev det foreslået, at
DTH kunne leje en hingst hos HPT for en sæson eller to, evt. i samarbejde med STH.
At leje en hingst hos HPT vil være en underskudsforretning, derfor var vi enige om,
at DTH skal stå for evt. leje af hingsten, så foreningen dækker evt. underskud kollektivt. Vedkommende der har hingsten opstaldet, skal kompenseres med et fast
månedligt beløb fra DTH.
Et andet forslag var, at DTH skulle undersøge mulighederne for, om Wolfgang
Kreikenbohm (DE) kunne få kåret nogle af sine hingste hos HPT. Kreikenbohm bor
nord for Hamborg og har allerede en del tyroler kårede hingste i sin stald. Der er
flere danskere, der i forvejen benytter sig af hans hingste. Rejsen til Tyskland og
bedækning vil være langt mere overkommelig for danske avlere end at skulle tage til
Østrig med deres hopper. Hvis det kan lade sig gøre, og Kreikenbohm indvilliger, vil
DTH uden større omkostninger have adgang til langt flere hingste og blodlinjer.

Punkt 2: PR for haflingeren
VISE HAFLINGEREN FREM:
- Den bedste PR for Haflingeren er at vise den frem. Det kunne være fx være på de
mange dyrskuer, hvor der kommer besøgende udefra. De to vigtigste dyrskuer er
Roskilde og Herning, hvor DTH desværre er udelukket. Dog har vi stadig mulighed
for at stille med ikke-kårede dyr, dvs. 2-års eller yngre. Der blev foreslået, at man
kunne melde sig ind i HAD for at kunne stille til dyrskue. Dette mødte dog modstand
fra de andre tilstedeværende og det blev understreget, at DTH ikke kan forhindre
dette, men som forening kan/skal vi på ingen måde opfordre til dette. I stedet for
blev Store Hestedag (afholdt i Roskilde) nævnt som en mulighed, hvor DTH heste er
velkomne. Der blev støttet op om dette og aftalt, at medlemmer på Sjælland skulle
opfordres til at komme - også medlemmer uden deltagende heste er velkomne til fx
at hjælpe med at dele foldere ud osv.
LIV PÅ HJEMMESIDE/FACEBOOK:
- Vi skal blive bedre til at annoncere begivenheder/arrangementer på Facebook og
den nye hjemmeside. Det kunne være et åbent hus arrangement, medlemmer der
deltager i stævner, dyrskuer osv. Der skal i det hele taget være mere gang i vores
hjemmeside, bl.a. med medlemsbilleder, og det må også gerne være billeder, der
ikke er avlsrelaterede (ridebilleder, hesten der bliver vasket osv.).
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SHOW TIL KÅRING:
- Der skal være mere gang i vores kåring end tidligere, nu hvor der ikke er så mange
heste med. Det kunne være fremstillingsklasser og/eller show. I år er en rigtig god
start, og det skal vi holde fast i. Hvis kåring er langt væk fra dem, der laver show el.
lign., kan DTH være med til at støtte fx med kørselsudgifter. Ligesom der også skal
gøres bedre PR for kåringen (lokalaviser, facebook osv.).
Punkt 3: Medlemshvervning
TILTAG FOR AT FÅ FLERE MEDLEMMER:
- DTH skal være mere attraktiv for nye medlemmer. Der skal være større imødekommenhed, hvis folk køber en DTH hest. De skal modtage info fx i form af vores folder,
et velkomstbrev og info om medlemmer i nærområdet.
- Folk, der har købt en DTH hest, skal tilbydes gratis medlemskab resten af kontingentåret. Flere nye ville måske blive medlem på denne måde, hvis vi kombinerer det
med aktiv medlemspleje.
- Vi skal blive bedre til aktiv medlemspleje. Det kunne være i form af udflugter (alt fra
skovtur på hesteryg, tage sammen til stævne/dyrskue, Ebbs, fylde en bus og besøge
STH/Kreikenbohm etc.), åbent hus hos medlemmer, arrangementer (det kunne fx
være foredrag om avl, fodring etc.) og en aktiv hjemmeside/facebookside suppleret
med medlemsblad og nyhedsbrev. Flere gav udtryk for, at det nye nyhedsbrev var et
godt tiltag.
København, d. 8.3.2014
Malene Sibbersen

--- --- o 0 o --- --Kl. 12-13 fælles frokost for bestyrelse, de inviterede medlemmer samt ekstern
deltager Carsten Thorsen, der deltog fra kl. 12 for efterfølgende præsentation af
DTH’s nye hjemmeside, som er under konstruktion.
Vi blev forelagt enkelte elementer af den nye hjemmeside og nogle af de muligheder,
der fremover kan/skal gøre hjemmesiden mere levende og interessant for både medlemmer og folk udefra, der bare gerne vil vide noget om os som forening og vores
heste.
Et af tiltagene er f.eks. at lade aktive medlemmer få et log-in og selv sætte deres
heste på en salgsliste eller med samme log-ind sætte et arrangement på kalenderen.
Debatten var livlig, og der var uenighed om nogle ting. Men i sidste ende må bestyrelsen nok tage beslutningerne. Så kan tingene altid ændres undervejs, hvis der bliver
stemning for det.
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Facebook vil også blive integreret på siden, hvilket betyder at den nuværende
gruppeside vil blive nedlagt og en ”page” oprettet i stedet.
Der efterlyses fotografisk gode fotos i originalopløsning til et nyt galleri. Send
billederne (foreløbig) til webmaster@haflinger-dth.dk med tekst: Hvem er på billedet
(hest, rytter, kusk etc.), hvornår er billedet fra, og hvor er billedet taget. Uden tekst
bliver de ikke optaget i galleriet. Vi forbeholder os også retten til ikke at medtage
billeder, som ikke opfylder en vis form for standard – altså ikke noget med ”lille Tulle
på en pløremark”. Det må gerne være billeder, der er relateret til andet end avl, f.eks.
fra stævner, fra skovturen, fra jeres arbejde i øvrigt med hestene (vask, strigling
osv.).
Hjemmesiden skulle gerne virke som udstillingsvindue udadtil og være indbydende at
besøge igen og igen.
Præsentation af og debat om hjemmesiden afsluttet ca. 14:45.
I vil komme til at høre nærmere, når den nye hjemmeside er klar til at komme ud i
cyberspace!

--- --- o 0 o --- --Ca. kl. 15-til 16:30 Opfølgning og afrunding af dagens gruppemøde sammen
med bestyrelsen v/ formanden:
Malene Sibbersen forelagde på overskuelige plancher gruppens mange synspunkter og
forslag til tiltag, som hun også har skrevet om i sit referat (side 7-9), og der blev diskuteret livligt på tværs. Der er rigtig mange gode elementer i oplægget. Konklusionen
må være, at
1) medlemmerne i høj grad selv er ansvarlige for at ”markedsføre sig” på stævnepladser, dyrskuer, salgsfora etc.
2) bestyrelsen kan være behjælpelig med at varetage foreningens overordnede
interesser, både overfor medlemmer, men også udadtil, f.eks.:
hjemmesiden, som er ved at blive fornyet
presseomtale i forbindelse med foreningsarrangementer, som vi har forsøgt med nu i forbindelse med kåringen
afholdelse af medlemsmøder omkring avl
evt. økonomisk støtte og tryksager til reklamestande, f.eks. Store Hestedag i Roskilde i september
Helt konkret resulterede debatten i, at HPT kontaktes angående DTH’s hingstesituation. Der kan være et par mulige løsninger. Uden hingste – ingen avl !
Hvervning af nye medlemmer: Endvidere skal vi fra foreningens side prøve at fastholde nye hesteejere i håb om nye medlemmer. Fra stambogskontoret (Rikke Kargo)
får vi fremover besked om ejerskifterne. Vi vil dernæst tage kontakt i form af et velkomstbrev med tilbud om gratis medlemskab det første halve eller hele år frem til
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næste kontingentindbetaling, afhængig af tidspunktet på året. Brevet indeholder
foreningens vedtægter, optagelseserklæring, farvebrochure og de seneste par medlemsblade og nyhedsbreve. De nye Haflinger ejere bliver dog gjort klart, at de ikke vil
have stemmeret på generalforsamlingen og ikke blive tilmeldt HPT som medlem og
modtage bladet derfra, før de er betalende medlem.
For knap 14 dage siden blev der så for første gang sendt et sådant brev til ikke færre
end 7 potentielle nye medlemmer (4 aktive med hopper og 3 støttemedlemmer med
hver en vallak), og i skrivende stund har én ny hoppeejer allerede meldt sig ind.
Noget kunne altså tyde på, at det kan være vejen frem.
Så velkommen i foreningen Geeta Sørensen!
Til allersidst vil jeg som formand ikke undlade skarpt at kritisere det forslag, der fremkom på formiddagens gruppemøde om, at man ”bare” kan melde sig ind i HD for at
kunne stille på de to store dyrskuer, som stort set er de eneste steder, DTH ikke har
lov til udstille. Det er illoyalt mod DTH, og det tenderer en modarbejdelse af DTH’s
interesser! Man er medlem af DTH, fordi man som udgangspunkt anerkender vores
avlsregler og avlsmål. Det harmonerer ikke med at være med et andet sted, som ser
helt anderledes på mange ting. Det er som at være medlem af både DF og SF !!!
IBT

EN MEGASTOR TAK!!!!!!!
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og alle medlemmer i DTH for en dejlig hilsen og gave i
anledning af min nylige runde fødselsdag.
Det var dejligt endnu engang at blive husket, og det glædede mig virkelig meget, da
Haflingeren jo har stået mit hjerte nær i efterhånden noget som ligner 41 år.
Jeg har utrolig mange minder og oplevelser fra alle disse år, og jeg ønsker alt det bedste for
vores race i årene som kommer, selvom det i øjeblikket godt kunne se mere optimalt ud.
Endnu engang tusind tak til alle og på gensyn til kåringen.
Jeres Inge Nobel
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Haflinger Verdensudstilling i Ebbs
på Fohlenhof Ebbs / Tirol
i dagene 4. – 7. juni 2015
Der vil komme nyt om dette efter DTH’s kåring !

skrevet af DTH’s redaktion v/ Ingelise Thorsen
og udsendt på e-mail den 25.03.2014

DTH’s BESTYRELSE og STAMBOGSKONTOR
Formand & redaktør:
Ingelise Bonde Thorsen
Hedeagervej 14, Solderup Mark
6270 Tønder
tlf: 74-73 42 74
e-mail: formand@haflinger-dth.dk
e-mail: redaktion@haflinger-dth.dk

Sekretær:
Lis-Ann Jensen
Vesterbrogade 21-29, 4. sal, nr. 30
8000 Aarhus C
tlf: 27-62 03 54
e-mail: lis_ann2@hotmail.com
e-mail: lis_ann@studmed.au.dk

Kasserer og næstformand:
Christine Sibbersen
Mergel Landvej 10, Tirslund
6541 Bevtoft
tlf: 74-66 11 67
e-mail: kasserer@haflinger-dth.dk

Bestyrelsesmedlem:
Inge Nobel
Klodskovgaard, Klodskovvej 11
4800 Nykøbing F.
tlf: 54-43 93 70
e-mail: bestyrelsesmedlem@haflinger-dth.dk

Bestyrelsesmedlem (IT og reklame):
Henrik Hansen
Skjoldenæsvej 75
4174 Jystrup
tlf: 57-52 86 93
e-mail:
eller webmaster@haflinger-dth.dk

Stambogskontor:
Rikke Kargo Sørensen
Andrupvej 51
6705 Esbjerg Ø
tlf: 75 16 51 01 mobil: 25 14 00 89
e-mail: stambogskontor@haflinger-dth.dk

12

