
          TILMELDING TIL DTH´s KÅRING           
 D. 1. og 2. August 2020 kl. 10:00 

Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Mark Vej 2,  
6560 Sommersted 

 

 

Sæt kryds:  Hoppe   O  Hingst   O   Vallak   O 

Hestens navn:    

Fødselsdato og fødselsår:  

Far:     

Mor:  

Ejers navn:  

Adresse:  

Tlf.nr.:       E-mail: 

 
Hopper: 

o Registrering af hoppeføl med hestepasudstedelse (inkl. 266 kr. reg. i Seges);  
Pris kr. 1.116  

o 1 års hopper til bedømmelse, besigtiget i fødselsåret (grundbog I): Pris kr. 750  

o 1 års hopper til bedømmelse, ikke tidligere besigtiget (grundbog):  Pris kr. 950  

o 2 års hopper til bedømmelse: Pris kr. 750  

o 3 års hopper pris kr. 1.150 

o 4-års hopper pris kr. 1.150 

o Ældre hopper pris kr. 1.150  

o 4- og 5-års hopper til efterkåring og måling med føl ved fod eller 1 års plag:  Pris kr. 
1.300  

o Hopper fra andre avlsforbund til kåring inkl. registrering i DTH:   Pris kr. 1.750  

 

 

 



Hingste og Vallakker: 

o Registrering af hingsteføl med hestepasudstedelse (inkl. 266 kr. reg. i Seges):  
Pris kr.  916  

o 1 års hingste til bedømmelse: Pris kr. 750  

o 2 års hingste til bedømmelse: Pris kr.  750  

o 1- og 2-års vallakker til bedømmelse: Pris kr. 750  

o 3 års og ældre vallakker til bedømmelse: Pris kr. 950   

o 3 års hingste til kåring: Pris kr. 2.450  

o 4 års hingste til kåring: Pris kr. 2.450    

o Hingste fra andre avlsforbund til kåring inkl. Registrering i DTH:  Pris kr. 2.450  

 

     Verdensudstilling 3. – 6. juni 2021: 

o Udtagning til verdensudstilling:  Pris kr. 100    

 

o Boks: lørdag Pris kr. 350  

o Boks: lørdag og søndag Pris. Kr. 500 

o Ved to heste i samme boks (f.eks. 1 års plage) kan prisen for den ene fratrækkes kr. 
350 for boks - Deler boks med (skriv hestens navn):  

o Tilskud til Storebæltsbroen fratrækkes med 250 kr. pr. hest - gælder kun for DTH-
medlemmer bosiddende på Sjælland!  
 

o Ikke-medlemmer betaler dobbelt takst. Kryds i rubrikken her og kryds i rubrik for 
hesten ovenfor. Ikke medlemmer kan tegne medlemskab for resten af kontingent 
året Pris kr. 325 (gælder til og med 30.9.2020).       
    
 

Priser er inkl. fremstillingsgebyr til DTH, kårings- eller bedømmelsesgebyr til HPT, start nr. 
og katalog (katalog kommer på e-mail til de tilmeldte)      

Blanketten indsendes til: Heidi Wunsch - Togårdsvej 9, Køng, 4750 Lundby senest d. 
01.07.2020 eller som scannet udfyldt dokument (ikke billeder af udfyldt dokument) til 
kasserer@haflinger-dth.dk Beløbet indbetales til foreningen senest den 03.07.2020.  

 

Tilmelding er først gyldig ved registrering af betaling. Konto: reg.nr. 1551 konto nr. 
7442912. HUSK i rubrikken ”Meddelelse til beløbsmodtager”: Hestens navn. 


