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Hilsen fra bestyrelsen  

Kære medlemmer. 

Denne gang er nyhedsbrevet sendt ud via hjemmesiden, da vi 

pga. manglende overlevering fra tidligere formand mangler 
overblik over medlemmer og deres mails. Når dette er på 

plads vil nyhedsbrevet blive sendt ud igen pr. mail.  

Vi har haft generalforsamling d. 9.11.19. Vi afventer i 
skrivende stund, at dirigenterne underskriver referatet. Vi vil 

hermed gerne introducere den nye bestyrelse, og dernæst vil 
vi gerne informere bredt omkring nogle af de emner, der blev 

taget op på vores generalforsamling. Vi mener, at 
generalforsamlingen efterlod forsamlingen med flere 

spørgsmål, da der blev stillet mange spørgsmål til både 
bestyrelsesmedlemmer og deres arbejde og samarbejde med 

både HPT, Seges og i forbindelse med Championatet.  

Vi vil som ny bestyrelse gerne benytte lejligheden til at sige 

tak til Christine Sibbersen for mange år med en stor 
arbejdsindsats. Først som kasserer og sidst som både 

formand og kasserer. Christine Sibbersen har gennem mange 
år arbejdet for DTH og har lagt meget arbejde i foreningsregi. 

Hun har repræsenteret os både herhjemme og i Tyrol. På den 
nye bestyrelsens vegne håber vi fortsat på mange gode 

sammenkomster og ture til Ebbs, hvor vi sammen kan nyde 

haflingeren.  

Dette leder os hen til, at vi vil byde velkommen til nyt 

bestyrelsesmedlem Jacob Nissen. Vi vil hermed gerne slå 
fast, at Jacob Nissen (som det blev antydet ved 

generalforsamlingen) ikke arbejder for at sammenlægge DTH 
og HADK. Jacob Nissen vil arbejde for et samarbejde med 

HADK, og som han udtalte på generalforsamlingen, så er 
DTH og HADK´s avlsmål forskellige og vi refererer forskellige 

steder hen, så en sammenlægning er derfor ikke mulig. 
Usikkerheden er muligvis opstået ved, mener Jacob Nissen, 
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at han har stillet spørgsmål om, hvorvidt det var muligt eller 

ikke muligt at slå de to foreninger sammen. Dette er der 
svaret på i ovenstående, og vi byder Jacob Nissens arbejde 

ind i bestyrelsen meget velkommen.  

Bestyrelsen har konstitueret sig  

d. 16.11.19 på følgende måde:  
 

Formand og Stambogskontor: Rikke Kargo Sørensen  

Næstformand og Webmaster: Henrik Hansen 

Kasserer: Heidi Wunsch 

Bestyrelsesmedlem og kontaktperson til HPT: Jacob Nissen  

Bestyrelsesmedlem og sekretær: Helene Kragh  

1. Suppleant: Ann Nyemann Nielsen  

2. Suppleant og Redaktør: Dorthe Stenbek   

 

Bestyrelsen vil arbejde for synlighed og gennemsigtighed. Vi 

har vores første bestyrelsesmøde d. 30.11.19 og her vil HPT 
deltage. Vi har en del ubesvarede spørgsmål og forhold til 

procedure, som vi vil gå i dialog med HPT omkring, på den 
måde får vi grebet bestyrelsesarbejdet rigtig an fra starten 

med en helt ny konstitueret bestyrelse.  

Vi er meget åben over for spørgsmål fra medlemmerne i DTH 

og vil løbende besvare dem. Med andre ord er vi meget åbne 

over for en åben dialog med vores medlemmer.  

Bestyrelsens fokus i 2020 ligger i 3 store begivenheder her 

kan nævnes Kåring i marts, Verdensudstilling i maj og 

Kåring/egnethedstest og følbesigtigelse i august.  

Først er der kåring, som er planlagt til d. 08.03.20, hvilket 

der vil komme meget mere information om først i det nye år. 
Denne kåring vil blive minimeret og henvender sig til 3 og 4 
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års hopper, der skal kåres, og til de dyr der ønsker at få 

mulighed for at komme med til Verdensudstillingen til maj, 
som ikke allerede er prikket. Sidst vil denne kåring blive for 

at få avlsgodkendt og kåret potentielle hingste.  

Næste store begivenhed er Verdensudstillingen i Ebbs i maj 
2020. Vi skal have valgt en repræsentant og kontaktperson 

til dette, så alle der ønsker at deltage, får den information de 

har brug for, både op til og under arrangementet. Vi arbejder 
på at lave en bluse/skjorte, der kan købes i DTHs regi, så vi 

bliver tydelige repræsentanter for DK i Ebbs.  

Tredje arrangement bliver kåring og egnethedstest i august. 
Vi arbejder på anden del af kåringen kommer til at ligge først 

i august. Her vil der blive følbesigtigelse/registrering, 1 og 2 
års fremstilling og efterkåring af 4 og 5 års. Dertil vil vi 

gentage succesen fra i år med at invitere til egnethedstest for 
hopper. I denne forbindelse vil bestyrelsen arbejde på at lave 

en drejebog og information af, hvad og hvordan dette skal 
foregå. Vi har fået gode erfaringer fra i år, og disse skal vi 

selvfølgelig gøre brug af. Her ønsker vi medlemmernes 

oplevelser gjort synlige, så det bliver lettere for de næste.  

Dertil vil bestyrelsen arbejde på, at vi udover disse store 

arrangementer vil invitere til medlemsarrangementer og 
sociale arrangementer hen over året. Vi arbejder bl.a. på en 

træningsdag med henblik på kåring, kørsel og deling af gode 

erfaringer efterfulgt af socialt samvær i form af grill mm.  

Vi vil i bestyrelsen gerne takke for det store fremmøde ved 
den årlige generalforsamling, og vi glæder os meget til 

arbejdet i resten af 2019, 2020 og tiden frem. 

 

Med venlig hilsen  

DTH-bestyrelse  
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Registreringer ved Seges 
Vi har haft god kontakt ved Seges efter generalforsamlingen. På 

generalforsamlingen var der forlydender om, at vi havde udfordringer 

mht. registreringer i Seges, som evt. ville kunne koste os medlemskab 

ved HPT, eller som ville skabe andre udfordringer.  

Overordnet kunne Seges bekræfte, at det altid er købers ansvar at stå 

for ejerskifte. Maiken Holm fra Seges synes vi er meget ansvarlige som 

forening i forhold til vores stambogsføring, da vi hjælper og faciliterer 

en del af de lovpligtige registreringer. Men vi kan faktisk gøre mere, og 

derved give endnu en service.  

Når man som ejer har registreret sin hest hos Seges, så er det gratis 

at ændre i disse registreringer. Dette sagt, at det er gratis, når Seges 

ikke skal ændre i passet, men blot skal ændre i registreringerne. Så 

det gælder for de heste hvor HPT er udstedende myndighed og hvor 

ejer har registreret hesten i Seges.  

Gratis er det dog kun i de tilfælde, hvor ejerskiftet allerede er 

registreret hos HPT og man blot ønsker den danske database 

opdateret. Det kan gøres ved blot at maile kopier fra passet, så den 

østrigske registrering kan ses. Man kan jf. lovgivningen også vælge at 

registrere ejerskiftet her uden at have ejerskiftet i Østrig først – i så 

fald skal passet ind og det koster kr. 187,50 for ejerskiftet. 

Der er ikke mange ejere, der husker at registrere dette hos Seges, 

men det er en super fin service at gøre det. Det koster gratis - da de 

ikke skal lave om i hestepassene, men kun i registreringerne. (planen 

var jo, at det skulle gå automatisk med de nye databaser, men det 

fungerer ikke optimalt endnu) 

Der er INGEN verserende sager DTH og Seges imellem, Maiken Holm 

tænker tværtimod, at vi tager meget ansvar, ved at vi har fået indført, 

at vi registrerer føl i Seges inden pas sendes til ejer, og hun mener, 

det er alletiders god service, hvis vi sender info til dem CC omkring 

ejerskifte.  
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Ejerskifte:  
- Det er købers ansvar at ejerskifte heste, men fremover vil DTH 

yde den service, at registrering og ejerskifte informeres til Seges, 

så ejerskiftet bliver registreret hos Seges. Egentligt burde dette 

ske automatisk med den nye database i Wien, men det virker 

ikke endnu. Seges syntes, det er en fin og god service.  

- I den forbindelse kan vi som hesteejere til enhver tid bede om en 

liste over egen heste hos Seges. 

Man kan på den måde få oplyst hvilke heste der står registreret i 

dit navn. Derved sikre registreringen af, at man lovligt fx har 

solgt hesten, og hermed ikke længere er i besiddelse af pas og 

papirer. Så vil man ikke blive kontaktet, hvis der så senere er 

udfordringer med fx pas eller fejlregistreringer.   

- Angående hesteliste - kan ejere/avlere sende en mail til 

hestekontoret@seges.dk og bede om en sådan, mailen skal 

indeholde navn, efternavn og evt. tidligere navn, 

adresse/adresser. Så får vi en liste retur, hvor ejeren kan skrive 

under og krydse af og dokumentere for solgte heste, /døde heste 

m.m. så bliver det opdateret og registreret i systemet. 

 

Kastration/aflivning:  
- Når en hest bliver kastreret, sender man dokumentation til 

Rikke Kargo Sørensen (RKS), Stambogskontoret. Dyrlægen 

stempler og skriver i passet, at den d.d. er kastreret, og dernæst 

sender ejer passet til RKS. RKS sender information til både HPT 

og Seges.  

- Når en hest registreres død ved Seges (hvis ejeren ikke er 

medlem hos os) så vil Seges stå for kontakten til HPT, der er står 

for udstedelse af hestepas.  

- Hvis DTH får informationen om aflivning af en hest, registrerer 

DTH dette, og overbringer beskeden til HPT, og vil fremover også 

sende besked til Seges.  
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Salg til udlandet:  
- Fx heste solgt til Norge men opstaldet i DK  

- Ifølge Konsulent ved Landscentret for heste, Jørgen Finderup, er 

der intet problem i at have en eller flere heste, solgt til fx Norge, 

opstaldet i DK. 

Så længe hestene er lovligt 

registreret ved Seges, og 

købskontrakten matcher ejerskiftet. 

Dog påpeger Finderup, at det vil 

være en god ide at lave en 

opstaldningskontrakt.  

- Der er dog særlige regler i forhold til 

Norge, når hesten skal flyttes. Her 

skal man være opmærksom på korte 

tidsfrister mht. smitte i forbindelse 

med indsyning i Norge.  

- Vi kan i denne forbindelse reklamere 

for en ny APP udarbejdet af Seges. 

Den indeholder bl.a. regler og 

retningslinjer for kørsel og hestehold 

mm.  

 

 

Registreringer vedrørende udelukkelse fra konsum  
Der er tidligere skrevet omkring konsum, men da der blev stillet 

mange spørgsmål før vores kåring i forbindelse med dette, har vi valgt 

at opsummere retningslinjerne.  

Vi kan informere om, at vi har lavet aftale med Seges. Når DTHs 

registrator får beskrivelserne, som skal sendes til HPT, så sender vi en 

besked til Seges, så det også bliver registreret der.  

Mht. konsum, så skal det KUN indmeldes til udstedende myndighed, 

dvs. HPT for vores vedkommende, men som ovenfor anført, så er det 

fin service, hvis vi giver besked ved Seges. 
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Udelukkelse fra konsum gælder heste, der ikke må slagtes: EU-

forordning 2015/262 foreskriver, at heste, der udelukkes fra konsum 

efter 1. januar 2016, skal have udelukkelsen registeret hos den 

relevante pasudstedende organisation i hestens opholdsland, dvs. for 

vores vedkommende hos HPT.  

Hvis dataudleveringerne virkede, så ville Seges kunne trække 

oplysningerne derfra, men det virker ikke. Det er derfor ikke 

nødvendigt at registrere det i Seges også, det er igen en god service! 

Det er derfor aftalt, at når DTH modtager registreringen, så 

viderebringes informationen til HPT som vi skal. Ligeledes formidler 

DTH også informationen til Seges som en service.  

Seges har pligt til at videregive oplysninger til den kommende EU-

database. Der sker en kommunikation fra database til database, ved 

at Seges videregiver de informationer, der kommer til dem, i de 

tilfælde hvor vi har et kontaktpunkt at stile informationen til, dvs. den 

danske del af systemet fungerer. Er hesten frivilligt udelukket af ejer, 

har man 30 dage til at indsende hestepasset. Er hesten udelukket af 

dyrlæge pga. medicinering, har man 14 dage til at indsende 

hestepasset.  

Seges har d. 26.11.2019 bekræftet og suppleret med ovenstående 

informationer.  

Championat:  
Drøftelser for og imod Championatet var et tema 

på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil, som 

tidligere formand også gav udtryk for, gerne 

støtte op om dette arrangement.  

Det er tankerne bag Championatet, at det skal 

løbe rundt i sig selv. Der er fra bestyrelsen, og 

tidligere bestyrelse aftale om, at der kan ydes 

støtte til dette ved beløb op til 2000,- kr.  

Det har ikke været nødvendigt i 2018, hvor der i skrivende stund er et 

overskud på 1000,- kr. Dertil skal siges, som det også blev nævnt på 

generalforsamlingen, at Seges ikke har sendt regning for 

registreringerne, der efter Championatet er tastet, så vi har stadig en 



Nyhedsbrev nr. 1 december 2019  Side 10 af 23  
 

“dark horse” der, men selvom der kommer en regning, så vil det stadig 

løbe rundt.  

Regnskabet for 2019 er ikke færdigt, men det foreløbige regnskab vil 

blive fremvist ved førstkommende bestyrelsesmøde, og endeligt 

fremlagt for bestyrelsen i januar 2020, hvor også budget vil blive 

udført for Championatet i 2020.  

Ikke alle medlemmer føler, at det matcher deres ønsker, men de fleste 

taler varmt for og bakker op omkring Championatet. 

Generalforsamlingen ytrede, at flertallet af unge avlere ser det som et 

spændende og givtigt vindue. Derfor vil bestyrelsen stadig støtte 

Championatet.  

 

Overskuelighed i regnskabet: 
Flere medlemmer ønsker at regnskabet fremover vises mere 

overskueligt, så dette års regnskab står sammen med sidste års 

regnskab.  

Vores nye kasserer har lovet at dette vil være tydeligt i kommende 

regnskab. Vi vil dertil gennemgå om opdelingerne i regnskabet giver 

overblik.  
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Uddeling af gaver til generalforsamlingen:  
Rikke Kargo Sørensen (RKS): Ved sidste generalforsamling blev det 
besluttet, at vi skal honnore bedste dansk avlede hoppe, og de der har 
haft heste med på dyrskuer for at fremvise vores smukke dyr, og som 
har opnår 23/24 point 
 
 
Gave/T-shirts udleveret til Inge 
Lindholm-Clausen og Kim Remmer 
Frederiksen, der har haft Candis af 
Fredensberg med til Landsskuet i 
Herning og fået 23 point og 
ærespræmie.  
Candis af Fredensberg blev til 
kåring bedste danskavlede hoppe i 
2019, der blev udleveret 
staldplakette.  

 
 

Gave/T-shirts udleveret til Ditte 
Ehmsen og Christian Dal Nielsen, 
der har haft Onana med til Det 
Sønderjyske Fællesskue, som blev 
klassevinder med 23 point blandt 
goldhopper.  
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Gave/T-shirts udleveret til 
Jacob og Henning Nissen, der 
har haft Hala med som 
følhoppe. Hoppen blev 
klassevinder og fik 23 point til 
Det Sønderjyske Fællesskue.  
 
Derudover havde Henning og 
Jacob Nissen hoppen Halo 
med, som den ene af de to 
hopper, der bestod 
egnethedstesten, så derved 
kunne protokollen udleveres 
fra egnethedstesten, som 
hoppen Halo bestod med sehr 
gut. 

 
 
 

 
 
 
Helene Kragh modtog på vegne af 
Familien Kragh protokollen fra 
egnethedstesten, som hoppen Malea 
bestod med gut. Der er et fradrag på 5 
%, da hoppen Malea er 5 år.  
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Kårings- og soigneringsvindere fra kåring 2019 
 

Celina Dreyer fik sløjfen for årets 

mønstringsvinder 2019 på Sjælland. Celina 

Dreyer med Gucci af Elghuset. Vi glemte 

den, da sløjferne var pakket væk pga. 

regnvejret.   

 

 

 

 

Christine Fogh Larsen med Havanna af 

Elghuset blev soigneringsvinder 2019 på 

Sjælland, hun var ikke tilstede ved 

generalforsamlingen, så Ellen tager rosetten 

med til hende.   

 

 

 

Maria-Louise Mathiasen med Halo 

Mønstringsvinder 2019 i Jylland. 

 

 

 

 

 

 

Kim Remmer Frederiksen med Candis af 

Fredensberg blev soigneringsvinder 2019 i 

Jylland.  
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Kåring 2019 årets følregistreringer:   

Føl til registrering på Sjælland  

Farina Formula, ejet af Lina Christensen, er 

registreret i Grundbog 1  

 

Titti, ejet af Familien 

Madsen, Grethe og 

Jens, er registreret i 

Grundbog 1 

 

 

Stargo af Elghuset, ejet af Ellen Hansen, ikke 
hingstekandidat  

Stewart Stardust, ejet af Heidi Wunsch, ikke hingstekandidat  

Stelton, ejet af Familien Madsen, Grethe og Jens, ikke 
hingstekandidat 

Oprangering af 1-års hopper f. 2018 til bedømmelse på Sjælland  

1. Gucci af Elghuset, ejet af Ellen Hansen, resultat IIa+  
2. Havanna af Elghuset, ejet af Ellen Hansen, resultat IIa+ 

Føl til registrering i Jylland 

Mulan af Fredensberg, ejet Familien Kragh, Helene & Karsten & 
Camilla, er registreret i Grundbog 1  

Malika af Fredensberg, ejet 
Familien Kragh, Helene & 
Karsten & Camilla, er 
registreret i Grundbog 1 

Mulan af Fredensberg 

Farina Formula 

Titti 
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Hennika, ejet af Familien Nissen, 

Henning & Jacob, solgt til Linda Arum 

i Norge, er registreret i Grundbog 1 

Milton, ejet af Familien Nissen, 

Henning & Jacob, er registreret i 

Grundbogen og er velkommen næste 

år.  

Mattie af Dalsminde, ejet af Familien 

Ditte Ehmsen & Christian Nielsen, 

registreret, men ikke hingstekandidat 

    

Oprangering af 1-års hopper ved kåring i Jylland   
1. Minea, ejet Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla, resultat 

IIa+  

2. Brayony, ejet Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla, 

resultat IIa+ 

3. Herle, ejet af Familien Nissen, Henning & Jacob, solgt til Linda 

Arum i Norge, resultat IIa+ 

4. Hazel, ejet af Marie-Louise Mathiasen, resultat IIa+ 

5. Mira, ejet af Familien Nissen, Henning & Jacob, resultat IIa+ 

6. Omaha, ejet af Familien Nissen, Henning & Jacob, resultat IIa+ 

 

 

 

 

 

 

  

Hennika 

Brayony   og  Minea  
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1-års hingst ved kåring i Jylland   
Stormy af Fredensberg, ejet af Familien Kragh, Helene & Karsten & 

Camilla, har været til bedømmelse og er velkommen næste år.  

Oprangering af 2-års hopper f. 2017 ved kåring i Jylland   
1. Highnoon, ejet af Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla,  

resultat IIa+ 

2. Chrispy, ejet af Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla, 

resultat IIa+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprangering af 2-års hingste f. 2017 ved kåring i Jylland   
1. Strike af Fredensberg, ejet af Pernille Krogsten, ikke 

hingstekandidat  

2. Strum af Fredensberg, ejet af Familien Kragh, Helene & Karsten & 

Camilla, ikke hingstekandidat.  

3. Wayne, ejet af Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla, ikke 

hingstekandidat 

 

Chrispy   og   Highnoon 
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Oprangering af 3-års hopper f. 2016 ved kåring i Jylland   
1. 20532/DK Candis af 

Fredensberg, Ejet af Familien 

Inge Lindholm Clausen og Kim 

Frederiksen. Samlet resultat: 

IIa- karakter: 7,6  

 

2. L20533/DK Halo, ejet af 

Familien Nissen, Henning og 

Jacob, samlet resultat IIb+ 

karakter 7,4-  

 

Årets hoppe 2019 – Årets bedste 

danskavlede hoppe 2019  
20532/DK Candis af 

Fredensberg, Ejet af Familien 

Inge Lindholm Clausen og Kim 

Frederiksen 

Vi glæder os til at se hende med 

føl næste år.  

 

 

 

5- års hoppe f. 2014 til efterkåring i Jylland 
20207/DK Hala, ejet af Familien Nissen, Henning & Jacob, status 

quo på kåring fra 2017, stgm + 2 cm. Resultat samlet IIb+ karakter 

7,4-  

E20350/DK Malea, ejet af Familien Kragh, forbedring fra 7,8- i 2018 

til 7,9, stgm + 2 cm. Resultat IIa+ karakter 7,9  
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3-års hingst f. 2016 til kåring i Jylland  
Major af Fredensberg, ejet af Familien Kragh, Helene & Karsten & 

Camilla, ikke kåret.  

3-års hingst f. 2016 til 

avlsgodkendelse  
Winsor, ejet af Dorthe 

Rasmussen.  

Winsor blev ikke fremstillet, så 

vi glæder os til at se ham til 

marts 2020.  

 

 

 

 

 

  

http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2019/08/IMG_3965.jpg
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Hoppeegnethedsprøver 2019  
National dommer i ridning og kørsel: Charlotte Frederiksen, Årup, Fyn.  

Dommer fra HPT: Robert Mair.  

Fremmedrytter til alle heste i ridning: Marianne Hejlsberg, Horsens.  
 

Alle hopperne der deltog i delprøve i ridning i 2019, har bestået   

Hoppe: Candis af Fredensberg  

Fader: liz.499/T Mozart,  

Moder: 19617/DK Canalope  

Født: 19.02.2016  

Ejer: Clausen Inge Lindholm & Frederiksen Kim  

Rytter: Pauline Aagaard Larsen  

 

Hoppe: 20351/DK Haily  

Fader: liz.481/T Wulkan  

Moder: 19447/T Heavenly  

Født: 03.04.2015  

Ejer: Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla  

Rytter: Pernille Krogsten  

 

Hoppe: Halo  

Fader: liz.499/T Mozart  

Moder: 19423/DK Haffa  

Født: 16.03.2016  

Ejer: Familien Nissen, Jacob & Henning  

Rytter: Maria-Louise Mathiasen  

 

Hoppe: 20350/DK Malea  

Fader: liz.234/T Anselazio  

Moder: 19226/T Marlana  

Født: 26.03.2014  

Ejer: Famlien Kragh, Helene & Karsten & Camilla  

Rytter: Camilla F. Kragh  

 

Hoppe: 19770/DK Onana  

Fader: liz.337/T Barolo  

Moder: 15786/DK Ofelia  

Født: 26.02.2012  

Ejer: Ehmsen Ditte & Nielsen Christian Dal  

Rytter: Maria-Louise Mathiasen  
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Hoppe: 19617/DK Canalope  

Fader: liz.420/T Mazur  

Moder: EL18608/T Cabo da Roca  

Født: 06.03.2011  

Ejer: Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla  

Rytter: Louise Bloch  

 

Hoppe: 18338/DK Formela  

Fader: liz.181/T Nordtirol  

Moder: 15261/T Freja  

Født: 13.02.2003  

Ejer: Familien Kragh, Helene & Karsten & Camilla  

Rytter: Sjoukje Haveman  

 

Følgende Hopper har bestået delprøven i kørsel  

Hoppe: 20207/DK Hala  

Fader: liz.334/T Naseweis  

Moder: 19423/DK Haffa  

Født: 11.04.2014  

Ejer: Familien Nissen, Jacob & Henning  

Kudsk: Jacob Nissen  

  

Hoppe: Halo   

Fader: liz.499/T Mozart   

Moder: 19423/DK Haffa   

Født: 06.03.2016  

Ejer: Familien Nissen, Jacob & Henning  

Kudsk: Jacob Nissen  

 

Hoppe: 20350/DK Malea  

Fader: liz.234/T Anselazio  

Moder: 19226/T Marlana  

Født: 26.03.2014  

Ejer: Familien Kragh,  

Kudsk: Helene Kragh  

  

Ikke bestået delprøve i kørsel:  

Hoppe: 19770/DK Onana  Køreprøve skal aflægges igen  

Fader: liz.337/T Barolo  senest 2020 for at bibeholde  

Moder: 15786/DK Ofelia  bestået delprøve i ridning  

Født: 26.02.2012  

Ejer: Ehmsen Ditte & Nielsen Christian Dal  

Kudsk: Ditte Ehmsen  
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Hoppen L20533/DK Halo har 2019 aflagt og bestået delprøve i både ridning og 

kørsel og har dermed bestået egnethedstesten for hopper. Har derfor fået et L 

foran stambogsnummeret.   

 

Hoppen E20350/DK Malea har 2019 aflagt og bestået delprøve i både ridning og 

kørsel og har dermed bestået egnethedstesten for hopper. Da hun ligeledes er kåret 

som Elitehoppe, har hun fået E foran stambogsnummeret. Man får ikke længere et L 

for bestået egnethedstest, da hesten først for E foran stambogsnummeret, når 

egnethedstesten er bestået.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For første gang i DTH’s historie blev der kåret en ELITEHOPPE ‼️ 

Hoppen er Malea og hun er ejet af familien Kragh. Malea er købt på 

den årlige aktion på Fohlenhoff, Ebbs, da hun var blot 7 mdr.  

Malea opnåede 7,9 point, og bestod hendes ride- og køreprøve. 

Glædestårer trillede og der blev delt en masse krammere ud! Familien 

er ovenud stolte og fortæller at de 

ertaknemmelige for at have sådan en 

skøn og fin hest hjemme i stalden. 

Famillien informerer dertil at de 

planlægger at tage Malea med til 

verdensvinderudstillingen 2020. Et 

stort tillykke skal også lyde til Maleas 

avlere, Mirjam Schaffenrath.  

 

https://www.facebook.com/mirjam.schaffenrath.3?__tn__=K-R&eid=ARAIONPDh1aWZ_vi6W8aHYdfoDT1ZAHDy-T7cP-ZYfN78fOHMy1bFknQ1QV5HSMgk1GjCCYZq44owf-w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA9xb-cZP5KNE4Dub0K9Gx2PNhhyZqxwfneiskHB8JL7tH7xv7gmDJTQkenn0i4nGs1r0JKdieMpctFFCxMWr4S8mej6P3eyQzqW_rIJjMMSSKxPVTpA6p-OXonIjXfyhPdUdoxZhXfHDcYi8zVDZ7a4PpDk1bCWRy1ykAQOhi7CFhrXo8TGHcEuCmDlIEPWxIie4ZPsaC3YM4
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Føl – årgang 2019  

 

 
Navn 
 

 
Køn 

 
Født 

 
Far 

 
Mor 

 
Avler 

Stewart 
Stardust 

Hingst 15.04.2019 liz.493/T 
Starkwind 

19433/DK 
Malussi 
 

Heidi Wunsch, Lundby 

      

Farina 
Formula 

Hoppe 22.05.2019 liz.499/T 
Mozart 

19773/DK 
Firefly af 
Fredensberg 

Lina Christensen, 
Nykøbing Falster 
 

      

Hennika Hoppe 17.03.2019 liz.277/T 
Winterling 
Skovlygaardens 

19423/DK 
Haffa 

Familien Nissen, 
Jacob og Henning  
 

Milton Hingst 08.03.2019 liz.499/T 
Mozart 

20207/DK 
Hala 

Familien Nissen, 
Jacob og Henning 

      

Titti Hoppe  27.05.2019 liz.490/DK 
Stallone af 
Elghuset 
 

18872/DK 
Tanne 

Familien Madsen 
Grethe & Jens, 
Vordingborg 

Stelton Hingst 04.05.2019 liz.493/T 
Starkwind 

19571/DK 
Tanja 

Familien Madsen 
Grethe & Jens, 
Vordingborg 

      

Stargo af 
Elghuset 

Hingst 07.04.2019 
 

liz.490/DK 
Stallone af 
Elghuset 
 

18117/DK  
Grace 

Ellen Hansen, 
Føllenslev. 

      

Mattie af 
Dalsminde 

Hingst 07.03.2019 liz.499/T 
Mozart 

18123/DK 
Malou 

Fam. Ditte Ehmsen & 
Christian Nielsen, 
Varde 

      

Mulan af 
Fredensberg 

Hoppe 19.03.2019 liz. 499/T 
Mozart 

17734/DK 
Morina 
 

Familien Kragh, 
Helene, Karsten & 
Camilla 

Malika af 
Fredensberg 

Hoppe 25.02.2019 liz.493/T 
Starkwind 

20350/DK 
Malea 

Familien Kragh, 
Helene, Karsten & 
Camilla 

      

Willow af 
Hestehaven 

Hingst 27.04.2019 Liz.227/DK 
Winterling 
Skovlygaardens 

19252/DK  
Fibi 

Ann Nyemann Nielsen 
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Dansk Tyroler-Haflingeravl af 1986: Bedækninger 2019 
 

Hingste Hoppeejer 

  

liz.334/T Naseweis:  

19770/DK Onana 
Ditte Ehmsen, Varde 

  

20532/DK Candis af Fredensberg 
Familie Clausen Inge og Kim 

Frederiksen, Varde. 

L20533/DK Halo 
Familien Nissen; Jacob & 

Henning, Rødekro 

 
 

liz.277/DK Winterling Skovlygård 
 

18118/DK Holly Elghuset 
Ellen Hansen, Føllenslev 

 
 

liz.490/DK Stallone af Elghuset 
 

19256/DK Sylgia 
Ellen Hansen, Føllenslev 

  

 

liz.493/T Starkwind  

19433/DK Malussi Heidi Wunsch, Lundby 

  

Liz.543/T Abendwind  

17734/DK Morina Familien Kragh Helene, & 

Karsten & Camilla, Varde 

20351/DK Haily Familien Kragh Helene, & 

Karsten & Camilla, Varde 

18123/DK Malou Familien Ehmsen Ditte & 

Christian Dal Nielsen, Varde. 

19423/DK Haffa Familien Nissen; Jacob & 

Henning, Rødekro 

20207/DK Hala Familien Nissen; Jacob & 

Henning, Rødekro 

  

Liz.499/T Mozart  

17238/DK Floretta (HAD) Helge Sørensen, Føvling 

My Fair Lady (HAD) Maria Frederiksen, Bogense 

  


