DTH’S NYHEDSBREV NR. 6 / februar 2015
© DTH
Det nye år er for længst skudt i gang!
GODT NYTÅR
til alle fra bestyrelsen og redaktionen.

Så trækker vi igen i arbejdstøjet.
Dette nyhedsbrev vil indeholde følgende emner:
1) Opfølgning på opdatering af listen med medlemmernes heste
2) Kåring 2015
3) Tilmelding til Haflinger Verdensudstilling

- - - - - o 0 o - - - - Opdatering af hestebestandsliste
Med hiv og sving og telefonopkald til de sidste er vi stort set ved at være i mål med
en liste over, hvad medlemmerne ejer af heste. I skrivende stund mangler der blot
oplysninger fra et enkelt medlem, som sandsynligvis har 1 eller 2 hopper.
Nu kan vi give alle oplysningerne videre til HPT, så de dernede får deres liste til at
stemme, og så de kan lade vores heste registrere lovligt i Danmark i Fødevarestyrelsen. Der var rystende mange fejl på deres oprindelige liste!
Samtidig må vi konstatere, at et betragteligt antal heste aldrig er blevet meldt ejerskiftet eller afgået (død/aflivet) af jer. Så lad dette være jer en påmindelse om, at det
faktisk er lovpligtigt at melde disse ting i forhold til EU-lovgivning.
Salgsmeddelelsen er ved en fejl ikke kommet med over på den nye hjemmeside. Det
vil selvfølgelig blive ordnet. Indtil da kan I få den tilsendt på mail ved henvendelse til
redaktion@haflinger-dth.dk .
Hvis I får en hest slagtet, opfordrer vi jer også til at give stambogskontoret en meget
kort meddelelse herom. Det er nemlig højst sandsynligt sådan, at en slagter, som
overtager hestepasset sammen med hesten, indsender det til VfL/Hest og ikke til HPT
i Tyrol, som de bør og skal.
Herfra vil vi gøre, hvad vi kan for at holde listen à jour. Når vi har gjort status og talt
op, hvad vi har af hingste, hopper og vallakker, skal I få tallene i et nyhedsbrev.
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DTH’s 30. KÅRING
fælles for landsdelene
Tid og sted:
lørdag den 28. marts kl. 10:30
Bedsted Rideklub, Sivkrovej 39 B, Bedsted, 6240 Løgumkloster
Følgende oplysninger om kåringen ligner meget de forudgående års oplysninger. Men vi beder jer
alligevel om at gennemlæse teksten, for der kan være vigtige ændringer i forhold til tidligere. F.eks.
er tidsfristerne for tilmelding og betaling ikke samme dato, som vi plejer.
Mødetid for hestene:

Tidligst kl. 08:00 og allersenest kl. 09:30 (en ½ time før starttid)

Tilmelding:

Senest den 18. februar
Udfyldt tilmeldingsskema sendes med post til:
Ingelise Thorsen
Hedeagervej 14, Solderup Mark, 6270 Tønder
- eller som scannet dokument til: redaktion@haflinger-dth.dk
Hvis hesten ikke er avlet i DTH og har hestepas fra et andet avlsforbund,
skal KOPI af ejercertifikat og hestepas (alle sider, der vedrører hesten,
dens afstamning og ejerforhold) medsendes sammen med tilmeldingsblanketten.
Originale hestepas skal I medbringe under transport og aflevere ved
ankomst ved dommerbordet – og huske at afhente igen inden
hjemtransport!
Brug én tilmeldingsblanket pr. hest. Skal du bruge flere blanketter, kan
den kopieres / printes fra mail eller foreningens hjemmeside under
downloads dokumenter.
Originale hestepas indsendes efter kåring senest d. 10. april til
Ingelise Thorsen, der sender samlet til Fohlenhof til opdatering med
kåringsresultat.
Sørg for at have kopi af hestepasset liggende derhjemme!

Betaling:

Senest den 15. marts til foreningens konto:
Reg.nr. 1551 kontonr. 7442912

Det er vigtigt at give meddelelse med ejers navn og gerne også hestens navn i forbindelse med
betalingen.

Tilmelding er først gyldig, når betaling er registreret!
Efteranmeldelse koster 500 kr. ekstra, og man kan ikke påregne at blive optaget i kataloget.
Efteranmeldelse modtages ikke efter 20. marts.
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Tilmelding i følgende klasser:
1) 1 års hopper til bedømmelse
2) 1 års hingste til bedømmelse
3) 2 års hopper til bedømmelse
4) 2 års hingste til bedømmelse
5) vallakker til bedømmelse – alle aldre
6) 3-årige hopper til kåring
7) 4-årige hopper til kåring
8) hopper 5 år og ældre til kåring, dog kun fra andre avlsforbund
9) hingste til kåring 3 og 4 år
10) hingste 5 år og ældre til kåring, dog kun fra andre avlsforbund
11) Præsentation af DTH’s avlshingste
Alle hingsteejere inviteres til at vise deres hingste, ved hånd eller under rytter eller
andet. DTH betaler staldplads kr. 150,- for hingstene.
Send e-mail til redaktion@haflinger-dth.dk, hvis du vil præsentere din hingst.
12) Præsentation af hoppesamlinger:
enten hoppe med 2 eller flere døtre
eller hoppe i lige linie med mindst 3 generationer
Klasser kan blive slået sammen, hvis der er få tilmeldinger i én klasse.
Rækkefølgen i kataloget bliver som ovenfor. Alle heste skal møde til de angivne tider, og alle heste
møder uden sko
- bagsko tillades under ingen omstændigheder!!!
Hvis hesten er til salg, kan du få oplysningen med i kataloget. Send besked med hestens navn og dit
tlf.-nr. til Ingelise eller skriv det på tilmeldingsblanketten. Det koster ikke ekstra.
Hvis en hingst til kåring afvises, tilbagebetales en del af kåringsgebyret, alt udover 1.000 kr.
Der er krav om DNA afstamningskontrol på alle hingste, der opnår kåring samt på alle 1 års plage,
der har fået udstedt hestepas uden tidligere besigtigelse, eller som er resultat af inseminering!
Afmelding:

kan foretages frem til og med 20. marts med tilbagebetaling af det
indbetalte beløb fratrukket et administrationsgebyr på 200,- kr.
Ved afmelding senere end denne dato fratrækkes udover
administrationsgebyret også staldpladsen til 150 kr.

Vaccinationer:

Som hovedregel skal reglerne fra Dansk Rideforbund følges!
Basisvaccination mod hesteinfluenza med minimum 21 dages mellemrum og maksimum 92 dage, derefter 1. gang efter 6 måneder og yderligere mindst én gang årligt. Ingen vaccination må være under 10 dage
gammel til kåringen. Der tages stikprøver.
I øvrigt skal alle deltagende heste være sunde og raske og være fri for
smitsomme sygdomme.
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Medbringes:

Hovedtøj / grime til fremvisningen.
De ting, du behøver til hestens personlige røgt og pleje – f.eks.
vandspand, foderkrybbe, striglegrej, ekstra grime og træktov (hvis
uheldet er ude), foder/hø etc.

Katalog:

Udsendes til alle udstillere på e-mail ca. 2 uger før.
Der bliver i år ikke trykt et katalog, men det vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Der vil med andre ord ikke være kataloger i løssalg på
kåringspladsen

Startnumre:

Udleveres på kåringspladsen, når man afleverer hestepas ved dommerbordet i ridehallen. Startnumre skal placeres i begge sider af trense/
showgrime og være synligt. De kan fastgøres med piberensere eller små
kabelbindere.

Pokaler og rosetter:

Der er vandrepokal til:
bedste 3-års hingst (ved opnået kåring)
bedste 3-års hoppe, som ejes af medlemmer af foreningen.
Der er indgraveret glas til alle klassevindere, der minimum opnår værdikarakter 7,3.
Der er rosetter til alle udstillede heste med minimum værdikarakter 7,0.
Der er vandrepokal samt roset for bedste mønstring.
Der er roset til bedst soignerede hest.

Hjemkaldelse af vandrepokaler med indlevering senest 01. marts:
Hoppepokalen blev i 2014 vundet af Ann Nyemann Nielsen med Himalaya af Hestehaven
Hingstepokalen for Sjælland blev i 2014 vundet af Ellen Hansen med Stallone af Elghuset
Mønstringspokal blev i 2014 vundet af Mathilde Dybdal Brøndum Larsen med Stallone af Elghuset
Alle tre pokaler bedes indleveret / sendt til Christine Sibbersen senest 01. marts.
Indgravering af pokaler klares af de respektive vindere, og beløbet refunderes af DTH mod
aflevering af kvittering for indgraveringen til kassereren.
På grund af fælleskåringen uddeles der kun én pokal for Årets hingst / Årets hoppe og én
mønstringspokal.
Opstaldning:

Bokse à 150 kr. er inkluderet i prisen
Boksene stilles til rådighed så pæne, som man nu kan forvente, når de
bruges til daglig med madras. De bliver strøet op med frisk halm, inden
vores heste ankommer, og efterfølgende udmugning skal vi ikke tænke
på.
Kommer man fra Sjælland, kan man vælge at ankomme dagen før, og
deltagere fra Sjælland får boksleje betalt af foreningen, uanset om man
ankommer dagen før eller samme dag.

Overnatning:

Der er mulighed for at stille sin campingvogn op. Årstiden er måske ikke
lige så attraktiv til campinglivets glæder (?).
Indenfor en radius af 10 km findes en anden mulighed for overnatning:
RødeKro i Rødekro: www.roede-kro.dk
Hotel Kløver Es i Hellevad pr. Rødekro: www.kloever-es.dk
Øster Højst Kro i Øster Højst pr. Løgumkloster: www.osterhojstkro.dk
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Almindelige ordensregler:
Vi beder alle – også publikum – om at respektere de regler, der måtte gælde på stedet.
Rygning er forbudt i staldene og hallerne!
Hunde SKAL holdes i snor!
Oprydning efter kåringen ! - DTH forudsætter, at man rydder op efter sig
og ikke lader ting og affald ligge og flyde.
Dagsprogram:

Ankomst. Gør jeres heste klar !
Måling af dyr til kåring
Fremvisning af dyrene enkeltvis i katalognummerorden
Oprangering med præmieuddeling efter hver klasse.

Tidsplan:
Mange har i årenes løb efterlyst en detaljeret tidsplan for kåringsforløbet. Det er meget vanskeligt at
forudse. Hvis f.eks. heste ikke vil stå stille til måling, så tager det længere tid, og der kan allerede
dér være sket et skred i planen. Så udstillere må selv prøve at holde sig underrettet om, hvor langt
man er nået i programmet.
Forsikring:
Der gøres opmærksom på, at DTH og det pågældende ridecenter ikke hæfter for person-, hesteeller tingskader og ej heller tyveri i forbindelse med kåringen. Deltagelse i kåringen og al færden på
området er på eget ansvar. Det påhviler hesteejerne selv at sørge for fornøden ansvars- og
hesteforsikring.
Gode råd og mønstringsregler:
- findes på foreningens hjemmeside: www.haflinger-dth.dk under downloads
Du kan også få reglerne tilsendt. Kontakt Ingelise.

dokumenter .

Hjælpere/officials:
Som altid kan vi i bestyrelsen bruge ekstra hænder til kåringen. Så vær rar at kontakte en af os, hvis
du vil påtage dig et stykke arbejde for foreningen.
Hvis du er ny og med til kåring for første gang, forestiller vi os, at du kan få din egen ”støttepædagog” (et ’gammelt’ medlem), som du kan læne dig op af og spørge til råds. Denne opgave
burde kunne overkommes af alle I ’gamle’, selvom I selv har hest med.
Der er også andre opgaver, som du som hjælper kan påtage dig, eksempelvis møde før hestene og
deres ejere og sætte startnumre på boksene, slå resultater op efter hver klasse til publikum, sørge for
at få hestene fra stald til ring i tide osv..
Man skal som hjælper dog være indstillet på, at der ikke altid er mulighed for at følge alle klasserne
i ringen.
Indhentning af sponsorgaver:
Her kan alle medlemmer være med! Hvis I hver især tænker på at skaffe en sponsorgave til enten en
klassevinder eller til alle heste i en klasse, ville det være dejligt. Iben Heisel vil stå for koordinering
af gaverne, så hvis I vil henvende jer enten på iben@heisel.dk eller tlf. 29 91 96 92, så bliver vi
glade, men det gør nok også alle udstillerne. TAK på forhånd. Vi har lavet en mindre skrivelse, som
I får tilsendt i særskilt dokument på e-mail, og som I kan udlevere til evt. sponsorer med en kort
præsentation af foreningen og arrangementet og en lovning på, at de vil få navn og evt. logo med i
kataloget og dermed også på hjemmesiden.
Cafeteria / forplejning:
Der bliver mulighed for at købe lidt af hvert. Vi beder om, at man ikke indtager sin egen medbragte
mad og egne drikkevarer i cafeteriet.
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Show numre:
- vi efterlyser heste og deres ejere, der kan og vil…
Igen i år vil vi prøve, om det lader sig gøre at peppe kåringen op med et par showindslag. Hvis det
lykkes at stable noget på benene, vil det blive lagt cirka midt i fremvisningerne. Det vil fremgå efter
hvilken klasse, når vi har modtaget alle tilmeldinger.
Til deltagere i et evt. lille show vil der bl.a. være en poloshirt med broderet Edelweiss logo fra
foreningen og et mindre tilskud til udgifter. Der sættes beløb på, når bestyrelsen har holdt møde.
Har du noget at byde ind med, så meld dig gerne.
Bestyrelsen vil gerne have en plan fra jer, der forhåbentlig melder jer på banen med et show
nummer eller to – hvor lang tid tager det ca., hvor mange er I, og hvem er rytter og hest.
DTH’s bestyrelse kan kontaktes for yderligere spørgsmål. Intet spørgsmål er for lille eller for
”dumt”!
Vi glæder os til at se jer og alle jeres heste. Og så ellers god træning…
Bestyrelsen

- - - - - o 0 o - - - - -

HAFLINGER VERDENSUDSTILLING
- ÅRETS HELT STORE BEGIVENHED -

Vi er mange, for hvem nedtællingen til dette event er startet!
For de, der skal til en verdensudstilling for første gang, kan det virke uoverskueligt
med de op mod 1.000 Haflingere, der deltager. Man skal måske lige gøre op med sig
selv, hvor ens prioriteter ligger:
- måske alle hingsteklasserne og de unge hoppeklasser, så man får et godt overblik
over status på avlen år 2015, eller klasser med hopper, der er fra de samme hoppefamilier som ens egne.
Ét er i hvert fald sikkert, det er umuligt at følge alle! De vil alle blive mønstret på trekant bane i flere ringe samtidig, og så vil oprangeringen foregå i arena’en for en klasse ad gangen. Sådan har det været tidligere i hvert fald.
Alle dagene vises et stort show med international deltagelse. Showet er det samme
hver dag – stort set. Der kan være en enkelt variation eller to fra dag til dag. Man skal
altså kun købe billetter til de dage og shows, man vil se. På www.haflinger-tirol.com
kan man finde priserne (Bestellformular under Weltausstellung) både på enkeltdage
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og kombibilletter. Det er ikke nødvendigt at købe hjemmefra. Man kan vente, til man
kommer derned.
DTH har tilmeldt 3 Haflingere til udstillingen, og vi ønsker ejerne al mulig held og
lykke. Det er et stort arbejde, de kaster sig ud i.
Deltagergebyret betales af DTH, og foreningen vil også se på ensartet påklædning til
mønstrer/ejer.
De tilmeldte er:
Hingst 4 år fra Ellen Hansen, Stutteri Elghuset, Græsmarkvej 10, 4591 Føllenslev:
liz.490/DK Stallone af Elghuset
født. 28.05.2011
UELN040003003737711
Pas-Nr. 9109
Chip-Nr. 982000161010373
7,5 point kl. IIa÷ til kåring i 2014
Far: liz.350/T Stainz
Mor: 18871/DK Hollyday af Elghuset
Goldhoppe 9 år fra Ellen Hansen, Stutteri Elghuset, Græsmarkvej 10, 4591 Føllenslev:
18871/DK Hollyday af Elghuset
født 11.03.2006
lfd.Nr.: 35.280
Pas udstedt i HADK
Chip-Nr. 208210000091566
7,7 Punkte Kl. IIa til kåring i 2009
Ia præmiering til verdensudstillingen i 2010
Far: liz.277/DK Winterling Skovlygaardens
Mor: 18118/DK Holly Elghusets
Unghoppe 3 år fra Malene Sibbersen, Tomsgaardsvej 71, 3 tv, 2400 København NV:
Dorsola
født 28.02.2012
UELN040003003743212
Pass-Nr. 9176
Chip-Nr.982000161008665
(deltagelse afhænger af kåringsresultat den 28. marts)
Far: liz. 412/T Walzertraum
Mor: EL18775/T Desina
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Videncenter for Landbrug har skiftet navn til

S E G E S

Måske havde de fleste af os lige vænnet os til at sige ’Videncenter for Landbrug/Hest’ i stedet for ’Landskontoret for Landbrug/Heste’.
Nu skal vi så igen til at ændre vaner jf. overskriften! Redaktionen har ingen
viden om, hvad navnet SEGES kommer af – eller betyder...

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

Bestyrelsesmedlem:
John Rasmussen
Sullerup Skovvej 3
4850 Stubbekøbing
tlf: 55-54 55 00 eller 23-70 15 38
e-mail: John@haflinger-dth.dk

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

Bestyrelsesmedlem med stambog:
Rikke Kargo Sørensen
Andrupvej 51
6705 Esbjerg Ø
mobil: 25 14 00 89
e-mail: stambogskontor@haflinger-dth.dk

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

skrevet af DTH’s redaktion v/ Ingelise Thorsen
og udsendt på e-mail den 05.02.2015
copyright DTH 2015
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