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Nyhedsbrev Nr. 6 

marts 2021 

Hoppeføl efter Hala x liz. Abendwind 
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Hilsen fra bestyrelsen 
Kære medlemmer. 
Bestyrelsen håber, I alle er kommet godt og raske ind i det nye år. Vi skriver nu 
2021 – et år, hvor der efter planen skulle havde været afholdt Verdensudstilling i 
Ebbs d. 3. – 6. juni. Men som bekendt er intet sikkert i disse COVID-19 tider og 
netop grundet usikkerheden herfor, er Verdensudstillingen aflyst. Det betyder 
også at DTHs kåring ikke afholdes i foråret. Derimod har vi en forespørgsel hos 
HPT om mulighed for afholdelse d. 21. – 22. august 2021. Vi afventer svar på, om 
det kan lade sig gøre, derfor opfordrer vi til at reservere datoen allerede nu.  
Der har i bestyrelsen været drøftet og regnet på mulighed for afholdelse af kåring 
på Sjælland, det bliver desværre ikke i år. Ud fra DTHs liste forventes 30 heste 
stillet til kåring i år. Fordelingen i klasserne 1 års til 4 års og ældre hopper, er de 
24 fra Jylland og 8 fra Sjælland. Der er registreret 18 hopper bedækket i 2020, 
hvoraf de 11 er i Jylland.   
I år vil der som noget nyt være mulighed for at stille vallakker til Egnethedstest. 
Det er gældende fra d. 1. januar 2021, og dette kan man læse mere om i 
avlsprogrammet. Der er indkommet ønske om afholdelse af en træningsdag på 
Sjælland, som har været en rigtig fin succes i Jylland. Her er alt tilladt ift. 
træning af mønstring – kørsel og ridning af jeres heste.  
Sidste år efter kåringen blev der udsendt evalueringsskemaer til udstillerne, disse 
tilbagemeldinger er gemte og vil forsøges efterlevet i år.  Vi havde d. 19. februar 
2021 videomøde med Robert Mair og drøftede ønsket fra jer medlemmer om 
oversættelse af bedømmelse af hestene. Det lovede han at finde en løsning på. 
Der var rigtig god respons på den sociale aften med spisning på Revsø sidste år, 
dette forsøger vi at gentage i år.  
Avlsprogrammet fra HPT er forsøgt oversat efter bedste evne med fokus på 
forståelse af det skrevne. Der er enkelte rettelser efter gennemgang af spørgsmål 
til videomødet med HPT d. 19. februar 2021. Så snart det er klart, sendes det til 
jer alle på mail.  
Generalforsamlingen som I er orienteret om pr. mail d. 11. februar 2021, er udsat 
til forsamlingsforbuddet igen muliggøre, at vi kan mødes fysisk. I den forbindelse 
valgte vi i Bestyrelsen at medsende DTHs regnskab for perioden 1. oktober 2019 – 
30. september 2020. Bestyrelsen stillede sig til rådighed for spørgsmål hertil d. 7. 
marts 2021 via video, men ingen haft behov for at gøre brug af muligheden.  
Det er også et flot regnskab, som vi i bestyrelsen kan takke alle jer medlemmer 
for. På næstkommende generalforsamling vil regnskabet fremlægges af DTHs 
kasserer Heidi Wunsch.  
I forhold til anmeldelsen omkring de manglende penge på DTHs konto, kan vi 
ikke oplyse yderligere. Sagen kører og efterforskningen er i gang. DTH har givet 
samtykke, til at politiet kan tilgå nuværende konto og tidligere kontier i Danske 
bank, samt der har været en afhøring omkring anmeldelse.  
Vi håber 2021 bliver mindre udfordrende, og vi snart kan samles igen. Glæder os 
til at se de kommende føl, og håber I vil gøre brug at DTHs Facebookside til at 
vise jeres nye afkom frem. Husk også, at I er altid velkommen til at sende billeder 
– tekst og opslag til nyhedsbrevet via redaktøren Dorthe Stenbek: 
redaktion@haflinger-dth.dk   
 
Med venlig hilsen  
fra Bestyrelsen 

mailto:redaktion@haflinger-dth.dk
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Breaking News – Ny hingst til Danmark 
 

Bedækningssæsonen nærmer sig med hastige skridt, og flere er begyndt at tænke 
i næste generation. Sidste år tog vi afsked med liz.227/DK Winterling 
Skovlygaardens og udvalget blev reduceret. 

På DTHs hingsteliste finder i følgende hingste:  

 

liz.334/T Naseweis  

liz.490/DK Stallone af Elghuset  

liz. 499/T Mozart          

 

 

    

 

 

se dem her: http://haflinger-dth.dk/foreningen/hingsteliste/  

Derfor er det en kærkommen nyhed, DTH bestyrelse har modtaget og er glade for 
at kunne offentliggøre, nemlig at ny hingst kommer til Danmark. Jens Madsen 
bliver ny hingsteholder i samarbejde med Trine Tærsker for hingsten Liz. 410/T 
Sevruga.  

Alle informationer herom findes i nedenstående opslag fra Trine Tærsker. Vi 
glæder os over den nye S-linie i avlen. Liz. 410/T Sevruga vil blive tilføjet 
hingstelisten på DTH´s hjemmeside. 

Bestyrelsen ønsker tillykke med aftalen til Jens Madsen og familien Tærsker.  

http://haflinger-dth.dk/foreningen/hingsteliste/


 Side 5 af 15 
 

 

Bedækning 2021:  

Bedækningssted:  
Vordingborg (Sydsjælland).  
 

Hos Jens Madsen og Fam. 
Tærsker Madsen.  

Se mere på:  
Facebook: Haflinger hingst 
Sevruga  

Kontakt på:  
Mail: 
Trine.taersker@gmail.com  
Tlf: 53296838 
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Tyroler Haflingeravls kalender:  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
7. marts 2021 Udsat  
Til vi kan mødes fysisk  

Generalforsamling DTH 

  
1.- 6. juni 2021 Dyrskuet i Roskilde  
  
25. – 27. juni 2021 DM i Haflingersport  
  
1.-3. juli 2021 Landsskuet i Herning 
  
Uge 27  Medlemsarrangement på Sjælland  
Uge 28  Medlemsarrangement i Jylland 
  
6.-8. august 2021 HADK kåring  
  
Reserveret datoen  
21.08.2021 

Kåring i Dansk Tyroler Haflingeravl  

Reserveret datoen  
22.08.2021 

Egnethedstest for hopper og vallakker i 
Danmark 

  
26.- 29. august 2021 Europa Championat i Stadl Paura  
  
25.9.2021 Hoppeføl Auktion nr. 55 i Ebbs 

Tiroler Haflinger Stutfohlen Auktion (haflinger-tirol.com) 

26.9.2021 Elitehoppe kåring i Ebbs  
Elitestutenschau (haflinger-tirol.com)  

  

20209/DK Hellia 

https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-stutfohlen-auktion.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/elitestutenschau.html
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Referat fra zoomkonference med Robert Mair 
 

DTHs bestyrelse har den 19.2.2021 haft Zoom møde med HPT.  
Robert Mair informerede omkring udsættelsen og senere aflysningen af 
verdensudstillingen.  
Hvis muligheden byder sig ud fra restriktionerne, så arbejder HPT på at afholde 
en 100 års udstilling – det bliver et socialt arrangement med udstilling måske 
kun med heste fra Tyrol, måske kan vi inviteres, men vi må se til den tid, hvad 
der kan lade sig gøre. Det afhænger af hvordan coronasituationen udvikler sig.  
Det nævnes, at det heldigvis har været muligt at afholde kåringer i 2020 på trods 
af Corona.  
Nyt er, at Fohlenhof er et hingstdepot. De 25 hingste hjemhørende i HPT 
hjemtages efter bedækningssæsonen, og alle vil efter d. 15. juni stå på Fohlenhof. 
Herfra gøres de klar til egnethedstest – ny bedækningssæson – mulighed for 
fremvisning af udvalget på et sted.  
 
HPT har lavet et skriv om hoppefamilie og genetik. "Grundlag for genetisk 
mangfoldighed for haflingerracen” og ”Fremtidig tanke på generationer”. Det er 
vigtigt at avle bredt så vi undgår indavl, vi skal være opmærksomme på både 
hoppefamilier og hingste, så vi opnår de rigtige kombinationer for avlsmæssig 
fremgang.  
Mere om dette senere, når vi får det på skrift og har fået det oversat.  
 

Egnethedstest for både hopper og vallakker  
Vi har jævnfør det nye avlsprogram også mulighed for at have vallakker til 
egnethedstest i år. Dette er en kærkommen mulighed for, at vi får endnu flere 
heste til egnethedstest.  
 
Som tidligere oplyst i sidste nyhedsbrev, er det muligt at invitere renavlede 
hopper med, der ikke er medlem hos DTH.  
Invitationen vil igen i år blive sendt til HADKs formand Helge Sørensen.  
Vi vil gentage invitationen på facebook m.m. Så vi får så mange heste med til 
kåring og egenthedstest så muligt.   
 
Hvis det ikke er HPT, der er pasudsteder, så skal HADK stå for protokollen og 
stille med deres bestyrelsesformand, hvilket de er informeret om. 
 

Forespurgt til Kåring 21. og 22. august 2021  - reserver datoen! 
Afholdelsessted: Revsø Og Omegns Rideklub 

Nedenstående liste er en oversigt over mulige forventede haflinger til kåring. Nogle 
på vej og andre i tænkeboks. Der kan også være flere, som ikke er på listen, der 
måtte ønske at tilmelde sig.  

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

 

mailto:formand@haflinger-dth.dk
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Forventede føl i 2021 jf. Bedækninger DTH 2020 

Hingste Hoppeejer 
  

liz.334/T Naseweis:  

20067/DK Mirinya Familien Kragh Helene, & Karsten & Camilla, Varde 

???? /DK Havanna Familien Nissen; Jacob & Henning, Rødekro 

  

liz.277/DK Winterling Skovlygård  

18118/DK Holly Elghuset Ellen Hansen, Føllenslev 

18871/DK Tanne Jens Madsen, Vordingborg 

19779/DK Onana Familien Ehmsen Ditte & Christian Dal Nielsen, Varde 

19252/DK Fibi Ann Nyemann Nielsen, Føllenslev 

19433/DK Malussi Heidi Wunsch, Lundby 

  

liz.490/DK Stallone af Elghuset  

18177/DK Grace Ellen Hansen, Føllenslev 

Nikie  (HADK) Laura Sparving. 

  
 

liz.506/T Seewind  

19617/DK Canalope Familien Kragh Helene, & Karsten & Camilla, Varde 

  

Liz.543/T Abendwind  

19571/DK Tanja Grethe Madsen, Vordingborg  

17728/DK Talinda  Lene Madsen, Vordingborg 

19423/DK Haffa 

Hingsteføl 19.2.21  

Familien Nissen; 
Jacob & Henning, 
Rødekro 
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20207/DK Hala 

Hoppeføl 19.02.21 

Familien Nissen; Jacob & Henning, Rødekro

 
  

Liz.499/T Mozart  

18123/DK Malou Familien Ehmsen Ditte & Christian Dal Nielsen, Varde 

10287/DK Highnoon Familien Kragh Helene, & Karsten & Camilla, Varde 

17786/T Nikita – B Familien Kragh Helene, & Karsten & Camilla, Varde 

  

HAH35 Baflo af Brunbjerg 
(HADK) 

 

20209/DK Helia Susanne Ley, Varde 
 

Forventede /mulige heste til kåring 2021 

1 års – hopper  Medusa 2 års Tarka 
 Hannah – N  Selli 
 Vina   Hadiya 
  Bamuna  Malika af Fredensberg 
  Deluna   Titti 
  Surprise af Elghuset  Alice 
 1 års hingste  Njord af Dalsminde  Hennika 
 Novo af Lindholm  Farina Formula 
 Wall-E af Elghuset  Milton (hingst) 
 Alfred – N 3 års Hazel 
 Admiral af Fredensberg  Omaha 
 Anton af Dalsminde  Havanna af Elghuset 
  Astralis af Fredensberg  Gucci af Elghuset 

   Mira  
   Brayony  
    Minea 
   Herle 
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Hingstekåring 2021 i EBBS 
Der var 9 hinsgste til kåring i Ebbs, 
og alle 9 blev kåret.  

 
 
 
 
 

Westwind bliver stående i Ebbs   Stubenkönig til Belgien  
Wintur til Luxemburg    Nordglanz til Ponypark i Neumunster 
Walencio Italien     Starkmann til Holland 
Winningmood til Belgien    Amanto til Holland 
Steinbach er i skrivende stund ikke solgt.  
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Hingstekåring 2021 i Stadl Paura  

 

Kåringsvinder: Abendstern v. Alpenstein (Z: Steiner, B: Möser) 
Reservevinder: Almwind v. Alpenblick ( Z: Werner Glantschnig, B: Markus Remer)  
nr. 3: Shirkan v. Salim (Z&B: Heinz Hutegger) 

 

  

 

 

 
 

  
  
 

Billeder venligst udlånt af Pferdezentrum Stadl-Paura  
ARGE Haflinger Hengstkörung 2021 - Pferdezentrum Stadl-Paura - News / Aktuelle News (pferde-stadlpaura.at) 

 

https://www.pferde-stadlpaura.at/main.asp?VID=1&kat1=87&kat2=644&NID=4744&DDate=09022021
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Hingstekåring 2021 i Sydtirol 
 
Kåringsvinder: ADLERFELS II HU-B BZ29648 (rechts) mit Besitzer Georg Oberkofler  
Reservevinder: WILLIAM-B BZ29644 mit Besitzerin Nicola Metzger 
3. plads: WALENCIO-B BZ29658 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Billederne venligst udlånt fra Südtiroler Haflinger Pferzuchtverband 
https://www.facebook.com/Haflingerverband/?__tn__=-UC*F  

Adlerfels II William-B 

Walencio-B BZ29658 Winterstern-Sohn Hengstkörung 2021: 3. PLATZ 

 

https://www.facebook.com/Haflingerverband/?__tn__=-UC*F
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Mødet med WZHSV d. 29. januar 2021 via Zoom 
 

Fredag den 29. januar 2021 mødtes medlemmer med HWZSV til en times 
videokonference via Zoom. Over 40 personer var deltagende fra deres respektive 
avlsforeninger og flere lande var repræsenteret bl.a. Tyskland - Holland – England 
– Australien - USA – Ungarn – Belgien – Holland mf.  
Første punkt på dagsordenen var Verdensudstilling 2021 i Ebbs. Datoen var 
allerede blevet udsat det foregående år på grund af Corona, og HPT erklærede, at 
det ikke ville give mening at afholde begivenheden i maj 2021 under de givne 
betingelser, da især verdensudstillingen lever af offentligheden, og ingen kan 
forudse, hvordan situationen vil se ud tidligt på sommeren. Det blev besluttet at 
vende tilbage til den oprindelige rytme af begivenheder og afholde den næste 
Verdensudstilling i 2025. HPT har allerede ansøgt om at være vært for 
arrangementet, men alle andre medlemslande kan også fremsende deres 
kandidaturer til at være vært for Verdensudstillingen.  
Det andet punkt på dagordenen var Europamesterskaber i august 2021 i Stadl 
Paura, som vil finde sted i august 2021 som planlagt. Forberedelserne i 
medlemslandene er allerede i gang, og selvom kvalificerende turneringer i 
øjeblikket ikke er mulige i de fleste tilfælde, er WZHSV overbevist om, at 
situationen vil blive bedre i begyndelsen af sommeren. Europa Championatet 
forventes fortsat afholdt d. 26. – 29. august 2021 med de restriktioner der måtte 
være til den tid. Der er enkelte ændringer i turneringsreglerne for Europa 
Championatet, disse markeret med rød og kan ses via link:   

https://www.haflinger-world.com/fileadmin/user_upload/euch2021/18-01-
2020_EUCH_2021_Reglement_de.pdf 

I det sidste punkt på dagordnen ”feedback-runden” bekræftede deltagerne 
vigtigheden af den regelmæssige udveksling i det virtuelle konferencelokale, netop 
fordi dette virkelig giver alle involverede mulighed for at være der. Ikke desto 
mindre er der stor forventning til de kommende ansigt til ansigt begivenheder, 
som er meget mere værdsat 

 

 

  

https://www.haflinger-world.com/fileadmin/user_upload/euch2021/18-01-2020_EUCH_2021_Reglement_de.pdf
https://www.haflinger-world.com/fileadmin/user_upload/euch2021/18-01-2020_EUCH_2021_Reglement_de.pdf
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Tilmelding Europa Championatet via HADK  
 

 Haflinger Europachampionat 2021  
26 - 29. August  Stadl Paura, Østrig. 

Julie Duus fra HADK har inviteret til TEAM 
Danmark.  

Er du interesseret i at deltage, så læs med 
på hjemmesiden og herefter send en mail 

EUCH 2021 – HADK (haflinger.dk)  

 ALLE med interesse og drømme må gerne 
melde sig - også selvom man ikke er helt 
afklaret.  

 Jo hurtigere vi får samlet 
"bruttotruppen", jo hurtigere 
kan vi komme igang med at 
planlægge. 

 Kom Frisk, vi hjælper jer 
- så lad dig ikke skræmme 
af at det virker lidt 
uoverskueligt. 

Billederne lånt fra Team 
Haflinger:  
EUCH 2021 – HADK (haflinger.dk)  

Der vil blive afholdt viatuelt 
møde for alle interesserede.   

  

 

  

https://haflinger.dk/euch-2021/?fbclid=IwAR1GyYsKE2E71ant2rwCgf9-6FsraDlIt-TABZMU7FxrKfn0L50r7ImCjh4
https://haflinger.dk/euch-2021/?fbclid=IwAR1HeWT0D3r660bkQVynYwfTWLDi4dadl_1z_HSxmyZuuVSdutQwza5RRmA
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Ejerskifte inden for perioden 2019/2020 – 2020/2021  
 

Hermed antal af ejerskifte ved salg af DTH-Haflinger. Det er dejligt at se at der er 
gang i salgene, og det giver jo også ind imellem nye medlemmer.  

Tak for indsatsen til alle medlemmer og endnu engang velkommen til nye.  

1. september 2018 – 30. oktober 2019 - 17 
2. september 2019 – 30. oktober 2020 – 25 
3. September 2020 – 30. oktober 2021 – 13 ind til nu  
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