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Beretning fra generalforsamling i HWZSV
Som nævnt på DTH’s generalforsamling i november blev der afholdt generalforsamling i
HWZSV i Ebbs i september 2018. Efterfølgende har sekretær Michael Gruber udsendt følgende
beretning fra generalforsamlingen:
De store øjeblikke passerer revy

Oversat af redaktionen
Haflinger Europa Championatet 2018 i Stadl Paura var uden tvivl en milepæl i udviklingen af det
internationale samarbejde og afspejler udviklingen i avlen og sporten i alle medlemslande.
Forberedelserne (til EM, red.) blev allerede påbegyndt i 2017, og alle ressourcer har været sat ind på at
arrangere en førsteklasses sportsbegivenhed med international appel. Det skulle være en fest for
Haflinger-samfundet, for rytterne, avlerne og de mange Haflingerfans. Men frem for alt skulle
Haflinger-racen præsenteres for et endnu bredere publikum, både lokalt og gennem forskellige
mediekanaler. For første gang blev de forskellige konkurrencer live streamet, hvilket blev meget godt
modtaget.
De mange spektakulære indtryk og uddrag blev yderligere sammenfattet i en film, der blev vist på
generalforsamlingen, og denne kan stilles til rådighed for medlemsorganisationerne. På den ene side
er den et varigt minde og samtidig et bæredygtigt redskab til markedsføring, som på bedste vis
afspejler stemningen samt de sportslige præstationer.
Hvor 2018 stod i sportens tegn, blev racen og Haflingerens internationale position i 2017 analyseret
og undersøgt mere detaljeret ud fra forskellige synspunkter som led i Haflinger Verdenskongressen,
der fandt sted i foråret 2017 i Marling nær Merano (en beretning herfra kan læses i Nyhedsbrev nr. 20/juli
2017, red.). Et af de erklærede anliggender for HWZSV er den videnskabeligt funderede bearbejdning
af emner, der er vigtige på tværs af medlemsorganisationerne, helt i tråd med en sand
Verdensforenings ånd.
Forretning og økonomiske midler
Michael Gruber (sekretær i HWZSV, red.) rapporterede i detaljer om økonomien; i 2017 udgjorde
medlemsbidragene 68.200 euro. Heraf kom 12.200 euro direkte fra medlemsorganisationerne, og det
resterende beløb fra henholdsvis regionen og provinsen Sydtyrol i form af bidrag til HWZSV's
budget. Bestyrelsen bekræftede den gennemsigtige og forsigtige økonomistyring, som viste et
overskud på 74,30 euro.
Nyt medlem fra Nederlandene
Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (NHPS) har tidligere været med af HWZSV som
ekstraordinært medlem (samme status som DTH, red.); efter den officielle anerkendelse som
avlsorganisation af de respektive myndigheder kunne HWZSV’s generalforsamling nu vedtage at
optage NHPS som fuldgyldigt medlem.

3

Ny EU-Dyreavlsbekendtgørelse
Ikrafttrædelsen af den nye EU-forordning 2016/1012 den 1. november 2018 var ligeledes et vigtigt
emne på generalforsamlingen, da de relevante bestemmelser påvirker alle tilknyttede
medlemsorganisationer.
Forordningen fastsætter, at de oprindelige stambogsførende moderorganisationer (HPT og
ANACRHAI, red.) opstiller grundprincipperne og definitionen af racen, som de stambogsførende
filialorganisationer skal følge.
Avlsforbundenes selvstændighed vil selvfølgelig blive opretholdt; de handler uafhængigt i
udformningen af hovedafsnittet i stambogen og avlsprogrammerne. Desuden sikrer de registreringen
af renavlede avlsheste, der kommer fra hovedafsnittet i andre stambøger, i den relevante klasse i
deres eget hovedafsnit.
De to moderstambogsførende organisationer ANACRHAI og HPT gav lovning på at fremlægge
grundprincipperne inden for de næste to måneder.
Dette afsluttede den officielle del af generalforsamlingen i en konstruktiv og venlig stemning.
Muligheden for uformel meningsudveksling bliver altid hilst velkommen, og er udtryk for, at
samarbejdet mellem medlemsorganisationerne er meget positivt og bidrager til konsolideringen af
HWZSV.

Svar på spørgsmål fra Jacob Nissen til generalforsamlingen:

Fortsættelse følger her…
Både blandt enkelte bestyrelsesmedlemmer og i medlemsskaren i øvrigt har der været en
opfattelse af, at prædikatet ’Årets hoppe’ eller ’Bedste Danskavlede Hoppe’ til kåringerne
kunne gå til en hvilken som helst hoppe uanset alder, hvis bare den havde det højeste
pointantal.
Men det har altid skulle gælde 3 års hopper for sammenligningsgrundlagets skyld. En 5-6 års
eller ældre hoppe med det højeste pointtal til en kåring og højere end 3 års holdet ville ikke
nødvendigvis have været den bedste i sit 3 års hold, hvis den var kommet på det tidspunkt,
eller have fået samme pointtal som her senere i livet.
Det skal dog lige tilføjes, at i 1990 var Gratia fra Inge Nobel både kåringsvinder og den bedste
danske hoppe. Men hun var 4 år !!! Se oversigten i sidste nyhedsbrev! Foreningen var dannet
små 4 år forinden og var først lige ved at finde sine egne ben at stå på.
’Årets hoppe’ eller ’Bedste Danskavlede Hoppe’ er altså en 3 års hoppe. Giver det mening?

Ingelise Bonde Thorsen
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Kåring 2019
Nu er der fundet dato og kåringssteder til kåringen i 2019.
Lørdag, den 3. august 2019 på Askov Ridecenter, Askovvej 49, Askov, 4733 Tappernøje,
hvor der vil være:
• følfremstilling
• bedømmelse af 1-års hopper & hingste
Søndag, den 4. august 2019 på Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Mark Vej 2, 6560
Sommersted, hvor der vil være:
•
•
•
•
•
•
•

følfremstilling
bedømmelse af 1- og 2-års hopper & hingste
kåring af 3-års hopper
efterkåring af 4- & 5-års hopper
fremstilling af 3-års hingst til kåring
udtagelse til Verdensudstillingen i 2020
hoppeegnethedstest

Dommerne til dette års kåring er Robert Mair og Hannes Neuner samt 1 dommer
mere.
Starttidspunkterne afhænger af dommernes rejseplan. Bestyrelsen udsender
oplysninger om kåring m.m. i begyndelsen af juni måned.
For at komme i betragtning til deltagelse i Verdensudstillingen kræves der, at hesten
har opnået et samlet kåringsresultat på min. 7,5 point og opefter.
Ifølge Robert Mair, HPT skal vi nok regne med at afholde kåring i marts måned i 2020
på grund af Verdensudstillingen, som finder sted i maj 2020. Er der heste til kåringen i
marts, som lever op til kravet om deltagelse i Verdensudstillingen, vil det blive oplyst
direkte på kåringsdagen, at hesten kan deltage heri.
I år har dommerne indvilliget i, at der må afholdes følfremstilling og bedømmelse af 1og 2-års heste to steder i landet (hhv. Sjælland og Jylland). Denne opdeling vil dog
aldrig gælde en egentlig kåring. Den skal afholdes samlet et sted, da der skal være et
sammenligningsgrundlag.
Christine Sibbersen
Formand
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Opfølgning fra generalforsamlingen
I henhold til debatten på generalforsamlingen, om hvor vidt man ville komme
med 1-års hestene og for den sags skyld også de 2-årige til en bedømmelse,
eller om der fandtes en form for sanktion.
Det anbefales at komme med åringerne ud fra følgende kriterier:
•
•
•
•

dels for at afdække avlsfejl
dels for at kunne lave en ordentlig statistik på avlshingstene
dels for at give avleren et fingerpeg om, hvor man ligger rent
avlsmæssigt
sidst og ikke mindst er det et arbejdsredskab for dommerne

Vi har altid fået både en beskrivelse og slutresultatet oplyst.
Der er ingen form for sanktion, hvis man ikke stiller med åringerne.
Alligevel er det meget kritisk, da vi pt. har så få kåringsdyr. For at en
dommerkommission må bedømme heste til en kåring, skal der være et vist
antal kåringsdyr. Dette opfylder vi ikke for tiden, men ifølge HPT vil det blive
accepteret, hvis der er andre grupperinger af heste til stede på kåringsstedet,
og her tænkes der netop på åringerne.
Derfor et det vigtigt at komme med alle de heste, vi overhovedet kan stille
med. Hvis DTH fortsat skal kunne bevare sit medlemskab af HPT eller for den
sags skyld fortsætte som forening, må vi alle være med til at gøre en indsats.
Christine Sibbersen
Formand

Brugen af ikke liz. hingste i avlen!
Da vi i foreningen har fået et par henvendelser angående brugen af ikke liz. hingste i avlen,
vil vi hermed komme med følgende præcisering.
Som medlem af HPT skal vi i DTH overholde HPT’s avlsprogram og kåringsbestemmelser.
Det vil sige, at vi i DTH skal benytte HPT-kårede avlshingste med betegnelsen liz. foran
hingstens navn i avlen. Dette betyder, at hingsten er kåret i HPT-regi, enten i Østrig eller
en af medlemsforeningerne i et af medlemslandene uden for Tyrol fx i DTH i Danmark.
Hvis man alligevel vælger at bruge en ikke liz. hingst til bedækning af sin hoppe, kan DTH
ikke nægte at udstede hestepas på afkommet ved følfremstilling. Afkommet vil blive
registreret i grundbogen og rangere på nederste trin heri.
Afkommet vil ALDRIG kunne stilles til kåring og indgå i avlen i DTH/HPT, men vil forblive i
grundbogen.

Christine Sibbersen
Formand
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Hingstekåring i Ebbs 2019
Søndag den 3. februar blev der afholdt hingstekåring i Ebbs. 10 af de 11
hingstekandidater fra årgang 2016 opnåede kåring, og alle var allerede afsat
på selve kåringsdagen (selvfølgelig under forudsætning af, at de opnåede
kåring). I den nye bedækningssæson vil hingstene udover Tyrol være at finde i
Steiermark (Østrig), Tyskland og Holland.
Kåringen startede kl. 9 i den gamle hal, hvor hingstene blev vist frit for at
dommerne havde mulighed for at kunne bedømme deres bevægelser i trav og
galop. Dommerne til dette års kåring var fra HPT Thomas Kirschner, Romed
Posch, Hannes Neuner og Lukas Scheiber. De fik selskab af yderligere to i
dommerkommissionen, nemlig Dr. Leopold Erasimus, som er forretningsfører
for Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter (forkortet
ZAP, hvilket er en paraplyorganisation for hesteavl i hele Østrig, som kan
sammenlignes med Seges i Danmark. HPT er medlem af ZAP), samt Prof. Dr.
Kabsu Kim fra Sydkorea. Kim stod sidste år for indkøb af hingsten liz.482/T
Sterndal samt to hopper til Sydkorea.
Derudover deltog Manfred Lientschnig (formand for ARGE, Østrig), dr. Erich
Messner (formand for Sydtyrol) og Günther Dejori (ANACRHAI) som
observatører, men altså ikke som dommere, for at fortsætte samarbejdet om
et standardiseret kåringssystem for Haflingere - et arbejde, som blev
påbegyndt ved sidste års hingstekåringer i HPT, ARGE og Sydtyrol, og som
altså nu fortsætter.
Derefter blev hingstene fremvist i den nye multifunktionshal på Fohlenhof det var ikke muligt at fremvise hingstene i arenaen på grund af vejret. Det
bliver åbenbart ved med at sne i Østrig! Hingstene blev vurderet på de
følgende 12 delkriterier; type, hoved, hals, forpart, midtstykke, bagpart,
forlemmer, baglemmer, gangkorrekthed, trin, trav og galop.
Der var 11 hingste, som stillede til kåring. Hingsten liz.541/T Stracato blev
kåringsvinder 2019, efterfulgt af reservevinder liz.542/T Manhattan og
hingstene liz.543/T Abendwind og liz.544/T Sternzauber, der delte titlen som 2.
reservevinder. Dommerne fremhævede, at alle disse hingste overbeviste med
deres smukke farve, en lethed, størrelse og god hals med langt mankestykke,
deres fremragende bevægelser såvel som gangkorrekthed. Derudover
stammer alle hingste fra fremragende hoppelinjer.
De samlede resultater vises her:
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Hingst

Født

liz.541/T
Stracato

Far

Mor

Avler

02.03.2016 liz.472/T
Sternwächter

P17989/T
Orchidea

liz.542/T
Manhattan

20.04.2016 liz.455/T
Maigold

E19894/T
Laurena

liz.543/T
Abendwind

24.03.2016 liz.471/T
Amerigo

L19503/T
Melodie

Lechner
Josef,
Angerberg
Familien
Dengg,
Münster
Schipflinger
Johann,
Kirchberg
Bramböck
Hannes,
Bad Häring
Müssigang
Georg,
Thaur
Familien
Eigentler
Hermann &
Lukas,
Telfes im
Stubai
Familien
Adamer,
Breitenbach
Gruber
Hermann,
Kolsaßberg
Familien
Schranz
Franz,
Kauns
Familie
Scheiber,
Obergurgl

liz.544/T
04.03.2016 liz.472/T
Sternzauber
Sternwächter

EL19157/T
Famira

liz.545/T
Artos

21.01.2016 liz.281/T
Almquell

PL18639/T
Alessa

liz.546/T
Memphis

02.03.2016 liz.492/T
Michelangelo

P17932/T
Niretta

liz.547/T
Wendelin

01.04.2016 liz.481/T
Wulkan

EL19396/T
Nakura

liz.548/T
Sternwind

24.03.2016 liz.472/T
Sternwächter

E19650/T
Abbalina

liz.549/T
Stradiano

01.03.2016 liz.266/T
Straden

EL19229/T
Thyra

liz.550/T
Maserati

02.02.2016 liz.492/T
Michelangelo

E19809/T
Baccara

Ejer /
Bedækningsstation
HPT - Zams
HPT - Längenfeld
Pony Park
Padenstedt, Tyskland
Volker Hermann
/Haflingerhof
Karlsbad, Tyskland
Hans van den Berg,
Holland
HPT - Weer

Haflingerhof Noack,
Tyskland
Johann Angerer Steiermark, Østrig
Heinz Seyr - Rostock,
Tyskland
HPT - Fohlenhof Ebbs

Fire af hingstene bliver således i Tyrol på bedækningsstationerne i henv. Weer,
Ebbs, Längenfeld og Zams. Fire hingste er blevet solgt til avlere i Tyskland,
mest interessant for danske avlere er nok liz.543/T Abendwind, som fremover
står hos Wolfgang Kreikenbohm fra PonyPark Padenstedt ved Neumünster.
Hingstens far er liz.471/T Amerigo, og den er dermed en sønnesøn til
stutteriets anden A-hingst, liz.390/T Alphonso (som er sat til salg). Hingstens
mor Melodie er en liz. Stainz-datter, som for øvrigt er en helsøster til en anden
af stutteriets hingste, liz.493/T Starkwind, som de senere år har haft
bedækningsrekorden i Tyskland og også har været populær hos avlerne i DTH.
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Så det er nok ikke Abendwind, man skal vælge som hingst til sin hoppe, hvis
man er en af de mange avlere, der de senere år har fået et afkom efter
Starkwind.
Endelig er en enkelt hingst gået til Steiermark i Østrig samt en enkelt blevet
solgt til Holland. Hans van den Berg fra Holland har desuden erhvervet sig
endnu en hingst fra HPT, nemlig liz.455/T Maigold. Dermed har HPT valgt at
sælge de fleste af de nykårede hingste samt endnu af de hingste, der allerede
har bevist sit værd i avlen. De senere år er flere erfarne hingste som
Alpenstein, Almquell, Nordtirol og nu også Maigold blevet solgt, mens
liz.412/T Walzertraum i denne bedækningssæson er udstationeret til ARGE. Ser
man på HPT’s hingsteliste er langt de fleste avlshingste ”af nyere dato”, hvoraf
flere af dem blot er i gang med deres 2./3. bedækningssæson - og altså endnu
har til gode at sætte deres præg på avlen.
Hingsteavlen og udvælgelsen handler i høj grad om at styrke de svagere
hingstelinjer med så vidt muligt stærke hoppelinjer. Tager man de kritiske
briller på, vil man derfor bemærke, at der i år ingen hingstekandidater var fra
den svage B-linje. Der er kun TO avlshingste i HPT til at repræsentere denne
linje i avlen, nemlig liz.538/T Baldur fra 2015 og dennes far liz.487/T Belando!
Heller ikke den anden svage blodlinje, S-linjen, var at finde blandt dette års
hingstekandidater - også her er der ikke mange repræsentanter i Tyrol, pt. er
der kun liz.410/T Sevruga og to af dennes sønner. Liz. Narkas-sønnen Nardino,
avlet af familien Zangerle fra Tarrenz, var den eneste hingst fra den ellers
tidligere så stærke N-linje blandt dette års kandidater, men han opnåede
desværre ikke kåring.
Positivt var det dog uden tvivl, at hele tre hingste fra M-linjen opnåede kåring
ved dette års kåring - og alle tre forbliver i HPT-regi, hvilket nok er helt
bevidst. Lad os håbe, de kan være med til at styrke M-linjen i avlen i årene
fremover.
En blodlinje, der må siges at være altdominerende i de disse år, er ST-linjen.
Igen i år var der en del kandidater i feltet fra denne linje, fire styks fordelt på
tre sønner efter liz.472/T Sternwächter og en efter liz.266/T Straden. Således
var kåringsvinderen igen at finde blandt ST-hingstene. Denne kommer til at stå
på bedækningsstationen i Zams, mens de tre andre ST-hingste er blevet solgt.
Dette er nok igen velovervejet, da der i HPT på nuværende er 7 hingste fra
denne blodlinje, heriblandt flere der allerede har sat deres præg på avlen. Alle
hingste er 1., 2. eller 3. generation efter liz.201/T Standschütz, der selvom han
er ved at være en ældre herre (født i 1995) stadig er aktiv i avlen på sin
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mangeårige bedækningsstation i Schwendau hos familien Neuner. Her kan
man da virkelig tale om, at en hingst har formået at sætte sit aftryk!
På de næste sider følger en oversigt over de hingste fra årgang 2018, der i
oktober måned er blevet udvalgt til at være egnet hingstemateriale. I de
kommende to år vil det være muligt at følge disse hingste på almen henover
sommeren, indtil de i 2021 skal igennem det endelige nåleøje, før de kan kalde
sig avlshingste - selvom en del vil være sorteret fra inden da.
Dernæst er der billeder, som venligst er udlånt af haflingeravlsforeningen i
Wipptal-Stubbai, af de fire bedst placerede hingste, 1., 2. og den delte 3. plads.
Billeder af de øvrige kårede hingste kan ses på deres facebook-side her:
https://llk.dk/9jgh7f
Navn
Amanto

Far
liz.503/T Almkönig

Mor - Morfar
L19786/T Delicia liz.410/T Sevruga
L19436/T Viona liz.287/T Nowent
19721/T Lourdes liz.266/T Straden
L20134/T Sommaria
- liz.471/T Amerigo
E19941/T Davosa liz.431/T Woodland
L19029/T Lareda liz.264/T Steinfeder

Alpin

liz.515/T Alpenblick

Alando

liz.471/T Amerigo

Arthur

liz.511/T Amoroso

Bentley

liz.487/T Belando

Bavaro

liz.487/T Belando

Bastian

liz.487/T Belando

L19826/T Tabya liz.410/T Sevruga

Beethoven

liz.487/T Belando

Milan

liz.517/T Mirado

Navajo

liz.504/T Nordlicht

PE18181/T
Decolores - liz.266/T
Straden
20118/T Charmonie
- liz.412/T
Walzertraum
E19872/T Sonita liz.412/T
Walzertraum

Avler
Anton Schwärzler,
Lingenau
HPT, Ebbs
Familien Dengg,
Münster
Familien Neuner,
Schwendau
Viktoria Eller, Navis
Familien Werner &
Patrick Zebisch,
Imst
Familien MelmerRaggl, Arzl am
Pitztal
Familien Pfausler,
Roppen
Familien Sarah &
Robert Peer, Navis
Familien Krause,
Bad Hofgastein
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Nanook

liz.451/T Nostalgie

E20051/T Cesara liz.281/T Almquell

Santiago

liz.519/T
Sonnwendstein

19798/T Diny liz.390/T Alphonso

Santos
Starkmann

liz.519/T
Sonnwendstein
liz.471/T Sternwächter

Steinbach

liz.471/T Sternwächter

Starkenberg

liz.411/T Stilton

Stubenkönig

liz.510/T Stratos

Wintur

liz.412/T Walzertraum

Walentino

liz.500/T Winterzauber

Westwind

liz.500/T Winterzauber

Whiskey

liz.500/T Winterzauber

Walencio

liz.500/T Winterzauber

19801/T Raphaela liz.353/T Nihilist
PE18635/T Ashonata
- liz.280/T Wolfgang
PE18798/T Forina liz.280/T Wolfgang
19637/T Schyloh liz.410/T Sevruga
EL19365/T Riki liz.249/T Avalon
PE18476/T Taffney liz.181/T Nordtirol
19660/T Hacita liz.150/T Alpenstein
19118/T Madely liz.350/T Stainz
EL17890/T Florentina
Fiora - 1406
Winterstein
PE18357/T Melena liz.249/T Avalon

Familien Lukas &
Oswald
Stadelwieser,
Pfunds
Familien Lukas &
Oswald
Stadelwieser,
Pfunds
Stefan Hofer, Vent
Hermann Gruber,
Kolsaßberg
Romed Posch,
Thaur
Michael Krißmer,
Tarrenz
Franz Klotz, Vent
Familien Franz
Schranz, Kauns
Helmut Penz,
Steinach
Hermann Rauth,
Leutasch
Johann Wagner,
Münster
Victoria Rauch,
Schwendau
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Retro-hjørnet
I DTH’s snart 33-årige historie er der med jævne mellemrum blevet skrevet i dagspressen
i forbindelse med aktiviteter og arrangementer.
Mange af disse avisudklip vil vi gengive i de kommende nyhedsbreve. Kvaliteten kan
ganske vist være svingende i betragtning af, at udklippene har ligget hengemt i flere
årtier. De vil heller ikke nødvendigvis komme i tidsmæssig kronologisk orden.
Her bliver der lagt ud med kåringen på Sjælland i 1995, der også var en besigtigelse af
hestene med henblik på Verdensudstillingen senere samme år.
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Artiklen har formodentlig været bragt i et af de sjællandske landbrugsblade, og artiklen på følgende side stammer fra samme.

Ingelise B. Thorsen
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Verdensudstillingen 1995
- deltagende heste og deres resultater:
Kat.nr.

Hest:

Resultat:

Ejer:

Klasse
fordeling i klassen:

42

liz.144/DK Mayday Klodskovgaards

Ia

Inge Nobel, Nykøbing F. (DTH)

hingste 4-5 år

nr. 8 / 15

alle 15 x Ia

149

213

260

13995/DK Gratia Klodskovgaards

Ia

m. hoppeføl Gilda Kl. e. liz.135/T Wildkogel

følhopper 8-9 år

Inge Nobel, Nykøbing F. (DTH)

der blev givet 26 x Ia

14644/DK Charmant

Ib

m. hoppeføl Chefin e. liz.135/T Wildkogel

følhopper 6-7 år

Kirsten & Allan Larsen, Præstø (DTH)

der blev givet 26 x Ia

15111/DK Gratitude Klodskovgaards Ia

nr. 11 / 34
8 x Ib

nr. 33 / 46
22 x Ib

nr. 12 / 41

m. hoppeføl Greta Kl. e. liz.135/T Wildkogel

følhopper 4 år

Inge Nobel, Nykøbing F. (DTH)

der blev givet 20 x Ia

21 x Ib
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DTH’s BESTYRELSE
Formand & kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Christine Sibbersen
Mergellandvej 10, Tirslund
6541 Bevtoft
tlf: 74 66 11 67
e-mail: formand@haflinger-dth.dk
eller kasserer@haflinger-dth.dk

Heidi Wunsch
Togårdsvej 9, Køng
4750 Lundby
tlf: 41 12 00 21
e-mail: bestyrelsesmedlem@haflinger-dth.dk

Bestyrelsesmedlem & sekretær:

Næstformand & stambogskontor:

Helene Haargaard Kragh
Hjerting Landevej 156, Toftnæs
6800 Varde
tlf: 24 86 07 12
e-mail: sekretaer@haflinger-dth.dk

Rikke Kargo Sørensen
Andrupvej 51
6705 Esbjerg Ø
tlf: 25 14 00 89
e-mail: naestformand@haflinger-dth.dk
eller stambogskontor@haflinger-dth.dk

Bestyrelsesmedlem IT og reklame:
Henrik Hansen
Skjoldenæsvej 75
4174 Jystrup
tlf: 57 52 86 93
e-mail: webmaster@haflinger-dth.dk
skrevet af DTH’s redaktion v/ Malene Sibbersen
og udsendt på e-mail den 15.02.2019
copyright DTH 2019

Aktiviteter & terminer for arrangementer samt tidsfrister 2019
8

Lørdag d. 16. februar,

Hingstepræsentation i PonyPark Padenstedt, Tyskland

kl. 16.30
Lørdag d. 23. marts,
kl. 10.00-15.00

Medlemsarrangement for DTH’s medlemmer,
AMU SYD Kolding

Der tages forbehold for ændringer af terminer for alle
arrangementer!
Yderligere oplysninger om arrangementerne ved henvendelse til:
tyroler@haflinger-dth.dk
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