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Hilsen fra bestyrelsen 
 

 

Kære medlemmer. 

 

Vi arbejder på højtryk for at blive klar til DTHs kåring og 
egnethedstest weekenden d. 1. -  2. august 2020 inden for 
sundhedsstyrelsens retningslinjer, der vil være på 
pågældende tidspunkt.  

Vi har i bestyrelsen valgt ikke at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. Dels fordi vi ikke har nyt at berette mht. 
politianmeldelsen af vores afgående kasserer. Der er 
desværre også længere behandlingstider hos politiet grundet 
COVID-19.  

Heidi Wunsch DTHs kasserer gør et stort stykke arbejde for 
at få overblik over at starte et regnskab op fra bunden. DTH 
har i den forbindelse investeret 500 kr. i et 
regnskabsprogram, så vi til næste generalforsamling kan 
fremlægge nyt og mere overskueligt regnskab, som blev 
efterspurgt på sidste års generalforsamling.  

Det betyder også, at der afventes med redigering af vedtægter 
til den ordinære generalforsamling i november, og 
bestyrelsen vil i stedet invitere til socialt arrangement lørdag 
efter kåringen. 

Tilmelding og nærmere oplysning vil blive udsendt og slået op 
på hjemmesiden og Facebook. 

Det er med glæde, vi kan oplyse at nye medlemmer er 
kommet til, og vi ønsker alle velkommen i DTH. Ingen 
skriftelige udmeldelser indkommet til bestyrelsen jf. §3 i 
vedtægterne.  

Med venlig hilsen  

DTH-bestyrelse  
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Tyroler Haflingeravls kalender:  
 

 

 

 

 

 

 
  

11.07.2020 
 
 

Medlemsarrangement:  
Fremstillingstræning og egnethedstest 
træning, Fredensberg, Varde.  
Tilmelding via mail eller FB. 
 

  
01.08.2020 Kåring i Dansk Tyroler Haflingeravl – 

Revsø. 
02.08.2020 Egnethedstest for hopper i Danmark og 

udtagelse til verdensudstillingen 2021 - 
Revsø 

  
26.09.2020 Hoppefølsauktion nr. 54.  

https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-
stutfohlen-auktion.html   

  
10.10.2020: Præsentation af hingstekandidater 2020 – 

Almabetrieb: https://www.haflinger-
tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstalmabtrieb.html  

  
30.-31.10.2020 Egnethedstest for hopper i Ebbs 
  
20.-22.11.2020 Egnethedstest for hopper i Ebbs 

 

https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-stutfohlen-auktion.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-stutfohlen-auktion.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstalmabtrieb.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstalmabtrieb.html
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Kåring 1. og 2. august 2020   

Afholdelsessted:Revsø Og Omegns Rideklub 
Nedenstående liste er en oversigt over mulige forventede haflinger til kåring og 
egnethedstest. De fleste har tilmeldt sig allerede – nogle på vej og andre i 
tænkeboks. Der kan også være flere, som ikke er på listen, der måtte ønske at 
tilmelde sig. Her er Heidi Wunsch klar til modtagelse af tilmeldingsblanketten pr. 
mail:kasserer@haflinger-dth.dk 

Er der spørgsmål, kontakt da gerne Rikke Kargo Sørensen pr mail: 
formand@haflinger-dth.dk 

 

 

Fødte føl 2020: Medusa 
  Alfred – N 
  Admiral af Fredensberg 
  Anton af Dalsminde 
  Astralis af Fredensberg 
  Hannah – N 
  Njord af Dalsminde 
  Novo af Lindholm 
  Wall-E af Elghuset 
  Surprise af Elghuset 

    

1 års Milton (hingst) 
 Hennika 
 Farina Formula 
  Mulan af Fredensberg 
  Selli 
  Hadiya 
  Malika af Fredensberg 
  Tarka 
    
2 års Stormy af Fredensberg (hingst) 
  Herle 
    
3 års hopper Dorina  
 Highnoon 
  Chrispy 
  Havanna 
    
4 års hopper Miss Dixi  
    
Ældre hopper Morena 
    
Efter kåring af hoppe 
med føl. Candis af Fredensberg 

mailto:kasserer@haflinger-dth.dk
mailto:formand@haflinger-dth.dk
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Søndag  
Udtagelse til verdensudstillingen  
• Hennika - Linda Arum 
 
Vi opfordrer medlemmer og andre til at melde til, hvis nogen overvejer at ville 
have deres Haflinger med til Verdensudstillingen 2021 i Ebbs. 
 
Følgende heste fra DTH som er udtaget:  
 
 Gucci af Elghuset  
     Født: 27.01.2018  
     Mor: 18117/DK Grace    
     Far: liz.490/DK Stallone af Elghuset 
     Avler: Hansen Ellen, Føllenslev  
     Ejer: Dreyer Celina, Holbæk    
 
 Havanna af Elghuset 
                 Født:28-03-2018 
     Mor: 19775/DK Haffi af Elghuset 
     Far: liz.490/DK Stallone af Elghuset 
     Avler: Hansen Ellen, Føllenslev  
     Ejer: Larsen Fogh Christine 
 
 Herle 
     Født: 03.03.2018 
     Mor: 19423/DK Haffa 
     Far: liz.337/T Barolo  
     Avler: Familien Nissen Henning & Jacob, Rødekro 
     Ejer: Arum Linda, Rakkestad – Norge 
 
 E20350/DK Malea 
      Født: 26.03.2014 
      Mor: 19226/T Marlana  
      Far: liz.234/T Anselazio 
     Avler: Familien Schaffenrath* Mirjam & Gert, Pfunds  
     Ejer: Familien Kragh Helene & Karsten & Camilla, Varde 
 
 20532/DK Candis af Fredensberg 
Født: 19.02.2016 
Mor: 19617/DK Canalope 
Far: liz.499/T Mozart 
Avler: Familien Kragh Helene & Karsten & Camilla, Varde 
Ejer: Familien Clausen Inge Lindholm & Frederiksen Kim, Varde 
 
 Brayony 
Født: 29.01.2018 
Mor: L19234/T Blaze 
Far: liz.412/T Walzertraum 
Avler: Thöni Reinhard, Pfunds, Ejer: Familien Kragh Helene & Karsten & Camilla, Varde 
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Egnethedstest for Hopper: 
 
Ridning: 
 Highnoon 
Født: 25.02.2017 
Moder: EL19540/T Haigara 
Fader: liz.266/T Straden  
Ejer: Stutteri Fredensberg v. Fam. Kragh 
  
 20207/DK Hala  
Født: 11.04.2014 
Moder: 19423/DK Haffa 
Fader: liz.334/T Naseweis  
Ejer: Familien Nissen, Jacob & Henning 

 
 19775/DK Haffi af Elghuset  
Født 07.06.2011 
Moder: Haily af Elghuset  
Fader: Nordtirol  
Ejer: Ellen Hansen  
 
 
 
 

 
Kørsel  
 Havanna 
Født: 15.03.2017 
Moder: 19434/DK Hellia 
Fader: lix.499/T Mozart 
Ejer: Familien Nissen, Jacob & Henning  
Kudsk: Jacob Nissen  
 
 19770/DK Onana  
(delprøve i ridning bestået)  
Født: 26.02.2012 
Mor: 15786/DK Ofelia 
Far: liz.337/T Barolo  
Ejer: Ehmsen Ditte & Nielsen Christian Dal  
Kudsk: Ditte Ehmsen 
 
 19617/DK Canalope 
(delprøve i ridning bestået) 
Født: 06.03.2011 
Moder: EL18608/T Cabo da Roca 
Fader: liz.420/T Mazur 
Ejer: Louise Bloch 
Kudsk: Helene Kragh  

 19617/DK Candis af Fredensberg 
(delprøve i ridning bestået) 
Født: 06.03.2011 
Moder: 19617/DK Canalope 
Fader: liz.499/T Mozart 
Ejer: Inge Lindholm-Clausen og Kim Frederiksen 
Kudsk: Louise Hansen  
 
19423/DK Haffa 
Født: 23.03.2009 
Moder: EL18104/T Hevelyn 
Fader: liz.167/T Walzertakt 
Ejer: Familien Nissen, Jacob & Henning 
Kudsk: Jacob Nissen  
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert Mair glæder sig over, at egnethedstesten er på programmet 
igen i år og ikke mindst til afholdelsen af denne.  
I år har vi fået en aftale istand med Jørgen Konge om at være den 
nationale dommer, idet Charlotte Frederiksen fra sidste år ikke havde 
mulighed for deltagelse grundet ferie.  
 
Som tidligere oplyst i sidste nyhedsbrev, er det muligt at invitere 
renavlede hopper med, der ikke er medlem hos DTH.  
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Invitationen hertil er derfor sendes til HADKs formand Helge 
Sørensen. 
Hvis det ikke er HPT, der er pasudsteder, så skal HADK blot selv stå 
for protokollen og stille med deres formand, hvilket de er informeret 
om. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Beskrivelse af egnethedstest – erfaringer fra sidst:  
 
Bestyrelsen vil forsøge at lave en beskrivelse af egnethedstesten, så vi 
samler spørgsmål, svar og erfaringer fra sidste egnethedstest. Vi 
opfordrer medlemmer til at sende deres erfaringer ind, så vi kan få 
lavet et gennemarbejdet dokument, som evt. kan offentliggøres på 
DTHs hjemmeside. 
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Sponsorere  

 
Der er allerede indkommet flere sponsorgaver, endda nogle der selv 
har rettet henvendelse med ønsket om at sponsere DTHs kåring.  
Har I fundet en sponsor til kåringen 2020, kan I rette henvendelse til 
Ann Nyemann Nielsen eller Helene Kragh herom.  
 
Følgende har allerede givet sponsorgaver til i år, men vi kunne godt 
bruge lidt flere.  
 

Danish agro, Forum   
 
 
Helles Rideudstyr, Varde    
 
B.S Biler, Andrup   
 

Jysk Kemi     
 

Natalie Horsecare  
 
 
 
Land og Fritid, Ølgod  

  
Crossfire, Alslev  
 

Tika Rideudstyr  

 
 
Celina Dreyer Photography  
 
Stutteri Nissen  
Stutteri Fredensberg 
Stutteri Stenbek   

https://www.facebook.com/celinadreyerphotography/
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Medlemsarrangementer uge 28  
 
Bestyrelsen vil igen i år invitere til træningdag inden kåringen og 
egnethedstestene i 1. – 2. augus 2020, da der har været efterspørgsel 
på dette i Jylland.  
Datoen er lørdag d. 11. juli kl. 10.00, opslag herom findes på DTHs 
Facebookside: https://www.facebook.com/groups/TyrolerHaflinger/ 
 
Dagen bruger vi sammen på at træne trekantsbane, opstilling af heste 
og til spørgsmål der måtte være ift. kåring – mønstring og hoppe 
egnethedstest. 
Du er velkommen med og uden heste og tag gerne din groomer med, 
selvom han/hun endnu ikke har egen haflinger i vores forening 
endnu.  
 
Sidste år havde vi en hyggelig dag i sommerferien, hvor vi trænede 
fremstilling, og talte det teoretiske igennem mht. benstillinger. Vi 
filmede os selv, og så det sammen bagefter, så vi kunne nørde i hvilke 
heste, der blev fremvist korrekt, og hvordan forskellene var, når man 
stiller op og bakker ind i en opstilling, og når man trækker hesten 
frem, så den står korrekt. 
 
Der er plan om fællesspisning og socialsamvær og hygge, derfor 
ønskes tilmelding. Arrangementet er gratis, dog må der påregnes 
egenbetaling til frokost. 
Der kan sendes tilmelding til Helene Kragh på mailadresse: 
sekretaer@haflinger-dth.dk eller på opslaget på DTHs Facebookside. 
 
Bestyrrelsen vil gerne efterspørge, om der er interesse for, at der 
afholdes lignende på Sjælland? Ved interesse vil vi straks sætte 
tærerne i blød og få nogen på banen om ikke andet så til næste år.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/TyrolerHaflinger/
mailto:sekretaer@haflinger-dth.dk
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GÆLDENDE TIDSFRISTER  
for indberetninger til stambogskontoret af bedækninger/inseminering 2020. 

HOPPEEJERE: 

Indberetning af insemineringer med hingste udefra og samtidig indbetaling af 
100,- kr. pr. hoppe for bedækningsattest senest den 1. september 2020. 

HINGSTEEJERE: 

Hingstelister indsendes og samtidig indbetaling pr. bedækket hoppe for 
bedæknings-/fødselsattest foretages senest den 1. september 2020: 100,- kr. pr. 
DTH-hoppe. 

Hopper fra anden avlsforbund noteres nederste på hingstelisten. 
Bedækningsattesten udstedes ikke af DTH, derfor ingen indbetaling herfor. 

Bedækning/inseminering med hingst fra Ponypark Padenstedt  
Flere af vores avlere kører deres hopper til hingstestationen Ponypark 
Padenstedt ved Neumünster eller får tilsendt/afhenter sæd derfra. Hermed 
lidt hjælp til hvad I skal gøre med blanketterne i forbindelse med bedækning 
eller inseminering. 

Blanketten ”Versand- und Besahmungsnachweis” udfærdiges i 4 
eksemplarer: 

• Hvid seddel (original) ”Besahmungsnachweis für den Zuchtverband” 
skal indsendes til stambogskontoret. Har man været afsted med hoppen flere 
gange eller fået tilsendt/afhentet sæd ad flere omgange, skal alle hvide 
sedler indsendes. Husk at få dyrlægen til at sætte stempel og underskrift på. 
Har hoppen været på hingstestationen, underskrives sedlen der. 

Frist for indsendelse til stambogskontoret er den 1. september. Samtidig skal 
man indbetale 100,- kr. pr. bedækket hoppe til DTH (også selvom hoppen 
ikke er kommet i fol). 

- Grøn seddel ”Kopie für Besahmungstierarzt” beholdes af dyrlægen, 
hvis hoppen er blevet insemineret herhjemme hos egen dyrlæge. 

- Gul seddel ”Kopie für Züchter” er avlerens kopi. 

- Rød seddel ”Deckstation/Absender” beholdes af hingstestationen.  
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DNA og chipmærkning af føl:  
 

Helene Kragh vil her dele mulighederne – forslag til tysk og 
sammenligne med priser på dansk.  

 

Som det kan ses ovenfor, så er der jo lidt at spare, når vi laver flere føl 
���� Her ses den pris Helene Kragh giver for chipmærkning og for 
blodprøveudtagningen. Næste skridt er jo så at sende dem ind.  

Prisen til Tyskland fx 70 euro for 3 stk. DNA (to føl og en mor)  

Prisen til Danmark 1 stk. DNA 560 kr. (1 føl)  

Blanket til DNA og blodtype laboratoriet i Them, DK  

 

HUSK Dyrlægens 
underskrift   
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Dyrlægens felt  
Ejers felt  

Ejers/betalers felt husk 
mailadresse og telefonnr.  

Rødt kryds, ved føl/afstamningskontrol  

Blå kryds, altid, selve dna-typen  

 

Chip nr.  født  

Haflinger  

EULN  
Føllet  

Hingste
/far 

Hoppe/
mor 
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Testning af PSSM1  
 

DTH stambog har modtaget 10 testsvar, og kan oplyse at ingen af de 
testede hopper fra DTH er bærer, alle er negative. En vallak er testet 
posiktiv (n/PX) for vidergivelse med 50% til afkom, hvilket næppe sker 
da hesten er kastreret. 

Svarene er indberettet til SEGES efter aftale med ejerne. 

 

DTH har skrevet ud at hingstene i Ponypark Padenstedt ved 
Neumünster er blevet testet, samt der i HPT er testet mere end 100 
heste, både føl, hingste og hopper - ingen af de testede heste er testet 
positive.  

Bestyrelsen har været i dialog med HPT omkring PSSM testene og 
svar: 

HPT har valgt IKKE at offentliggøre testresultaterne på de heste, der 
er testet. Begrundelsen herfor er, at testene skal bruges til at se, hvor 
udbredt lidelsen egentlig er. HPT vurderer, at det ville have for mange 
negative konsekvenser at dele svarene af de foretagede test. Hvis HPT 
delte de test, der er foretaget, så ville heste der ikke er testet blive 
kategoriseret som positive.  
 
De testede heste HPT har udvalgt er et mix af medlemmers og deres 
egne heste på Fohlenhof. 
 
HPT anser ikke PSSM som en udbredt lidelse, og bakke op om, det 
skal være frivilligt om man ønsker at teste herfor. 
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Championat udskydes til 2021 
 
Grundet COVID-19 har arbejdsgruppen i Haflinger Championatet 
valgt at udskyde arrangementet til maj 2021. I arbejdsgruppen sidder 
medlemmer fra DTH og HADK, og enstemmigt er der enighed om, at 
kåringerne i hhv. DTH og HADK er 1. prioitet at få afviklet. Det 
betyder så også, at weekenderne bliver svære at finde, således det 
ikke bliver for presset eller ligge oveni andet arrangement  
 
 
 
Resultater af Championatet:  
Robert Mair mener, at det er vigtigst at resultaterne bliver registreret i 
stambogen, så vi skal efter championatet lave resultatliste til HPT.  
Robert Mair informerer dernæst om, at DTH selv laver label, der kan 
komme i passet.  
Dertil registreres resultaterne i Hestedata via Seges/HADK  
 
Fremover arbejder DTH på, at det fremover vil være muligt at melde til 
egnethedstesten via GO/DRF. 
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Fødte føl 2020 
 
Navn 
 

 
Køn 

 
Født 

 
Far 

 
Mor 

 
Avler 

Njord af 
Dalsminde 

Hingst 20.02.2020 liz. 334/T 
Naseweis 

19770/DK 
Onana 

Fam. Ditte Ehmsen & 
Christian Nielsen, 
Varde 

Novo af 
Lindholm 

Hingst 13.04.2020 liz. 334/T 
Naseweis 

20532/DK 
Candis af 
Fredensberg 

Familie Clausen Inge 
og Kim Frederiksen, 
Varde. 

      
Hannah - N Hoppe 02.03.2020 Liz.543/T 

Abendwind 
19423/DK 
Haffa 

Familien Nissen, 
Jacob og Henning  
 

Alfred - N Hingst 02.03.2020 Liz.543/T 
Abendwind 

20207/DK 
Hala 

Familien Nissen, 
Jacob og Henning 

Astralis af 
Fredensberg 

Hingst 05.03.2020 Liz.543/T 
Abendwind 

20351/DK 
Haily 

Familien Kragh, 
Helene, Karsten & 
Camilla 

Admiral af 
Fredensberg 

Hingst  08.03.2020 Liz.543/T 
Abendwind 

17734/DK 
Morina 

Familien Kragh, 
Helene, Karsten & 
Camilla 

Anton af 
Dalsminde 

Hingst 04.04.2020 Liz.543/T 
Abendwind 

18123/DK 
Malou 

Fam. Ditte Ehmsen & 
Christian Nielsen, 
Varde 

      
Surprise af 
Elghuset 

Hoppe 04.05.2020 
 

liz.490/DK 
Stallone af 
Elghuset 
 

19256/DK 
Sylgia 

Ellen Hansen, 
Føllenslev. 

      
Wall-E af 
Elghuset 

Hingst 01.04.2020 Liz.227/DK 
Winterling 
Skovlygaardens 

18118/DK 
Holly Elghuset 

Ellen Hansen, 
Føllenslev. 

      
Medusa Hoppe 22.05.2020 liz.493/T 

Starkwind 
19433/DK 
Malussi 

Heidi Wunsch, Lundby 

      
 

Der forlanges DNA afstamningskontrol af afkom efter hingstene Starkwind og  Abendwind 
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Billeder af årets føl indsendt fra ejeren: 
 

Njord af Dalsminde, Hingst,20.02.2020 

liz. 334/T Naseweis og 19770/DK Onana 

avler: Fam. Ditte Ehmsen & Christian Nielsen, 
Varde 

Solgt  

 

 

 

Novo af Lindholm, Hingst, 13.04.2020 

liz. 334/T Naseweis og 20532/DK Candis af Fredensberg 

avler: Familie Clausen Inge og Kim Frederiksen, Varde. 
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Hannah - N Hoppe, 02.03.2020   
Liz.543/T Abendwind og 19423/DK Haffa  
Avler: Familien Nissen, Jacob og Henning  

 

Alfred - N Hingst, 02.03.2020 
Liz.543/T Abendwind og 20207/DK Hala 
Familien Nissen, Jacob og Henning 

 

 

 

 

 

 

 

Astralis af Fredensberg, Hingst, 05.03.2020 
Liz.543/T Abendwind og 20351/DK Haily 
Avler: Familien Kragh, Helene, Karsten & Camilla 
Solgt til Pernille Krogsten  
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Admiral af Fredensberg, Hingst, 08.03.2020 
Liz.543/T Abendwind og 17734/DK Morina 
Avler: Familien Kragh, Helene, Karsten & Camilla 
Solgt til: Mie Christensen  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hej  
Her er lige nogle billeder af Admiral af Fredensberg. Han er født d. 08.03.2020 og er ud af Morina 
og efter liz. Abendwind.  
Mie skriver: Har haft pony opstaldet på Stutteri Fredensberg i knap 6 år, så det er altid hyggeligt 
hvert forår, når der kommer føl. 
Jeg så Admiral, da han var en dag gammel og efter 5 minutter, havde jeg spurgt, hvad han 
kostede, og om de havde lavet ham bevidst til mig. Skal lige siges, at jeg overhovedet ikke skulle 
have hest lige nu, og jeg er heller ikke så meget til føl, ud over at de er vanvittig nuttede, så jeg var 
selv i chok over, at jeg bare måtte eje ham. Han er bare præcis som han skulle være, så der var 
ingen vej udenom. Jeg blev nødt til at følge min mavefornemmelse. Et par dage senere var 
handlen på plads, og jeg glæder mig helt vildt, til at han skal blive min kommende dressurhest. 
Samtidig vil vi da prøve at komme medtil kåring, da det har været så hyggelig, når vi har været 
med Stutteri Fredensberg. Så må tiden vise, om det bare var lidt mavekneb, eller om min 
mavefornemmelse havde ret i, at han bare skulle være min.  
Mvh Mie Christensen 
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Anton af Dalsminde, Hingst, 04.04.2020 
Liz.543/T Abendwind og 18123/DK Malou 
avler: Fam. Ditte Ehmsen & Christian Nielsen, Varde Solgt  

 

Surprise af Elghuset, Hoppe, 04.05.2020  

liz.490/DK Stallone af Elghuset og 19256/DK Sylgia 

avler: Ellen Hansen, Føllenslev. 
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Wall-E af Elghuset, Hingst, 01.04.2020 
Liz.227/DK Winterling Skovlygaardens og 18118/DK Holly Elghuset 
Avler: Ellen Hansen, Føllenslev. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medusa, Hoppe, 22.05.2020 
liz.493/T Starkwind og 19433/DK Malussi 
avler: Heidi Wunsch, Lundby 
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