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På grund af uforudsete indtrufne omstændigheder
ændres dato på nedenstående arrangement til:

lørdag den 30. august
Vi beklager selvfølgelig, at vi nåede at sende meddelelsen ud, men
håber på jeres forståelse, og at det nu er blevet ændret tilpas hurtigt til, at vi ikke når at give jer besværligheder p.g.a. dette.

INVITATION TIL ALLE MEDLEMMER
TIL SENSOMMER-AVLERMØDE
- kom og vær med - om bedømmelser og avlsspørgsmål på et uforpligtende niveau
- om at være sammen på hyggeplan og lære hinanden at kende - nye
og gamle medlemmer
Vi mødes – dem, der kan og vil og har lyst

lørdag den 30. august
ca. kl. 14 hos
Ellen Hansen, Græsmarkvej 10, 4591 Føllenslev
og afslutter dagen med fælles spisning bestående af… ???
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Der satses fortsat på helstegt pattegris m. tilbehør, men grundet ændring af
datoen, kan det også blive nødvendigt at ændre menu-planer.
Så tag ikke med for pattegrisens skyld! Tag med for at være sammen om en
fælles lidenskab og for samværets skyld!
Målgruppen for invitationen er fortrinsvis medlemmer af DTH og deres familier, men
også gerne en ridepige/staldpige eller to, som omgås jeres heste til daglig. Vi vil
meget gerne sætte ansigter på nye og nyere medlemmer, så netop I skal ikke holde
jer tilbage. Kom frisk og lær os at kende og bliv en del af fællesskabet!
Vi forestiller os eftermiddagen på denne måde:
Vi ankommer fra alle 4 verdenshjørner mellem kl. 13 og 14
Fra ved 14-tiden vil vi fra bestyrelsen efter bedste evne bidrage med info om Haflinger
bedømmelser / kåringer med udgangspunkt i det nye pointsystem, det skema og det
lineære bedømmelsessystem, som dommerne anvender til kåringen, og avlsmålet for
Haflinger racen, som det fremgår af det nye avlsprogram.
Desuden vil vi medbringe billedeksempler, tegninger og notater fra tidligere.
Ellen Hansen vil stille heste til rådighed, som vi i fællesskab kan se på, ”plukke” lidt
fra hinanden ud fra deres respektive kåringsbeskrivelser og sammenligne, fordi de
aldersmæssigt og pointmæssigt adskiller sig fra hinanden.
Meget af dette kommer vi med på en USB pen, så hvis I har en bærbar PC, så tag den
med – med fuld batterieffekt! Vi skulle gerne bruge en PC for hver 3-5 personer, bl.a.
så vi undgår en masse kopiering.
Hvis vi kan få det arrangeret, vil vi også vise ældre optagelser fra Fohlenhof for at
kunne demonstrere udviklingen af racen over et par årtier. Der er optagelser fra det
internationale skue i 1985 (forløberen for den første verdensudstilling), fra den
allerførste samlede hingstepræsentation i 1993 med bl.a. stempelhingstene Midas,
Winterstein, Nordwind og Afghan II og verdensudstillingerne i 1995 og 2005.
Avlsprogrammet håber vi på at have færdig-oversat inden midten af august, så det
kan udsendes til alle medlemmer på e-mail.
Dernæst er det planen at bruge lidt tid på reproduktion – ifoling og foling, og vi regner
med, at hingsteejerne med deres viden er behjælpelige med informationer, evt. fremhæver eksempler på problemer, som de i tidens løb er stødt på (uden dog at nævne
hest og ejer).
Det bliver en snak / diskussion på et uformelt plan og skal ikke betragtes som foredrag eller undervisning i den forstand. Hvis det behov skulle vise sig, kan vi eventuelt
få arrangeret noget i den retning i forbindelse med kåringen næste år, når tyrolerne
alligevel er her.
Vi satser på at indlægge en kaffepause og håber, der er et par frivillige, der kan medbringe en kage til (jeg melder mig gerne frivilligt som én af dem, IBT).
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Hvis vi bliver nok, det vil sige ved 40 personer eller flere, bliver der senere forhåbentlig serveret helstegt pattegris med tilbehør til en flad 50-kroneseddel (børn under 12
år halv pris).
Ved mellem 20 og 40 personer vil der under alle omstændigheder blive tale om en
alternativ menu.
VI MEDBRINGER SELV:
egne drikkevarer
en stol pr. person
kaffe / the på termokande + krus
Der er mulighed for at overnatte, hvis man medbringer campingvogn eller telt (et par
sengepladser kan evt. stilles til rådighed). Ellen Hansen tilbyder strøm til 10 kr. og
morgenmad ligeledes til 10 kr.
Tilmelding allersenest torsdag den 7. august
til Ann Nyemann Nielsen
tlf: 26 79 94 97
eller e-mail: tonny-n@vip.cybercity.dk
Tilmeldingen gælder med henblik på planlægning af maden.
Men der skal ligeledes meldes til, hvis man vil overnatte med campingvogn /
telt af hensyn til strøm og morgenmad.
Og sidst, men ikke mindst, meddel dig til Ann
- hvis du kan medbringe bærbar PC
- hvis du kan bidrage med en hjemmebagt kage.

Vi forbeholder os stadig retten til at aflyse ved for få tilmeldinger!
Men det bliver selvfølgelig ikke aktuelt
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