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Hilsen fra bestyrelsen 
 
Kåring 2021 blev afholdt i Revsø d. 21. – 22. august hvor hele 37 heste var tilmeldt 
og deltog lørdag og søndag. 4 heste måtte desværre melde fra, men som vi håber at 
se i 2022. Det blev en rigtig god weekend med haflinger-hesten i centrum, 
fællesspisning og socialhygge lørdag aften med spørgetid til Robert Mair. Som det 
ser ud nu, vokser foreningen stille og roligt både med nye medlemmer men også 
avlen herhjemme. 33 bedækninger er meldt ind til stambogskontoret for 2021! 

Det betyder også, at DTH´s Bestyrelse har drøftet muligheden for afholdelse af 
kåring 2022 både på Sjælland og i Jylland. Vi vil drøfte muligheder og komme med 
forslag hertil til næstkommende generalforsamling, som bliver afholdt d. 6. 
november 2021 i Nyborg. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være zoom 
møde med HPT, Robert Mair, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål og 
drøfte avlsarbejde.  
 
Der har været afholdt følauktion og hingstefremvisning i Ebbs weekenden d. 25. – 
26. september. Flere medlemmer havde taget turen til Ebbs. Der blev budt på flere 
føl på selve auktionsdagen, og 2 medlemmer lykkedes med højeste bud, mere 
herom længere nede i nyhedsbrevet.   
 
Søndag deltog Helene Kragh, Jacob Nissen og Rikke Kargo Sørensen fra DTHs 
bestyrelse til Generalforsamlingen i Verdensforeningen. Alle passene fra kåringen lå 
klar på kontoret i HPT og er kommet med hjem til registrering i DTHs database og 
efterfølgende videresendt til ejeren. Passene på føllene er sendt til SEGES for 
lovpligtig registrering og vil derfra blive sendt direkte til følejerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
DTH Bestyrelsen 
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Tyroler Haflingeravls kalender:  

 

  

  
6. november 2021 Generalforsamling i DTH i Nyborg  

 
  
6. november 2021  Herunder medlemsarrangement med 

zoom møde med HPT  
  
6. februar 2022  Hingste kåring i Ebbs  
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Kåring 2021  
Bestyrelsen vil sige tak for den store opbakning og tilmelding igen i år. Ud fra 
ønsker sidste år blev der oprangeringen efter hver klasse og hestene vendt med 
front ud mod publikum.  
Med hjælp fra Jens Madsen, blev beskrivelse af hestene fra dommerne Robert 
Mair og Hannes Neuner oversat. Føllene blev også oprangereret efter ønske fra 
medlemmer. Dette var kun et forsøg og besked fra dommerne om, at det kun er et 
her og nu billede og de understregede at føllene kan se anderledes ud til næste år!  
 
Fine billeder er blevet taget igen i år af Celina Dreyer med mulighed for køb af 
billederne ved henvendelse til hende. Webmaster og næstformand Henrik Hansen 
stod for hovedbillede af alle føl i ringen og videooptagelser. Det blev også til 
billeder af hestene i ringen. Videooptagelserne er til internt brug i bestyrelsen og 
vil ikke ligge offentlig. Dette for at dobbelt tjekke det sagte af dommerne og til at 
beregne tiden for hver enkelt klasse.     
 
Kåringskataloget er færdigt og er lagt ind på DTHs hjemmeside via (link). Her har 
vi valgt at indsætte beskrivelserne under hver klasse og på hver enkelt hest. Der 
har været fejl i opslagene på resultatlisten opsat i Revsø, derfor henvises til 
kataloget for den nøjagtige registrering og point fordeling, som er verificeret med 
HPT. Er der spørgsmål hertil er i velkommen til at ringe til Rikke Kargo Sørensen, 
Formand DTH. 

 
Udover kåringen og egnethedstesten 
fik vi vist 2 af DTHs avlshingste i 
hallen nemlig liz.499/T Mozart og 
liz.410/T Sevruga. Tak til Team 
Madsen og Katrine Fynbo. 
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Årets bedste danskavlede 3 års 
hoppe blev  
Kat.-Nr. 34  - 20388/DK Herle som 
ejes af Linda Arum, avlet af 
familien Nissen, Henning & Jacob. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kåringsvinder 2021 blev  
Kat.Nr. 33 -  20387/DK Minea ejet af 
Stutteri Fredensberg, Camilla, Karsten 
og Helene Kragh, Varde. Hoppen er 
avlet af Familien Schaffenrath, Pfunds. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Nyhedsbrev Obtober 2021 nr. 8 -  Side 7 af 20 
 

Soigneringsprisen: 
Gik til Mie Christensen, Varde 
med hendes 1 års hingst  

Admiral af Fredensberg.  

 
Her er det Mies datter Stefani 
der modtager gave og roset, da 
hun var groomer på dagen.  
 

 
 
 

 
 
 
Mønstringsprisen 
Gik til Pauline Aagaard 
Larsen, Varde  
Der fremviste 3. års 
hoppe, Kåringsvinder  
Minea  
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Egnethedstest 22. august 2021 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. 4 hopper og en vallak var tilmeldt, desværre måtte 
vallakken melde afbud.  
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Havanna af Elghuset er kommet med i Malgretout bladet 
 
“ Så er dette års Store Hestedag slut. Jeg fik for lidt tid siden en besked fra 
Malgretout om de måtte bruge billeder af Hanne i deres trykte magasin. Selvfølgelig 
måtte de det. Så Hanne pryder på intet mindre end 4 sider af det nye trykte 
efterårsmagasin 😍😍 Jeg syntes det er lidt sejt! 😍😍😍 
 
Jeg fik også købt en masse lækkert til både Hanne og jeg.  
Jeg fik købt: 
Træningstaske fra Nordic Horse 
En pink foldgrime og 10 kg godbidder fra Equsana Land & Fritid (godbidderne var en 
gave fra søde Julie ❤ de er 
afprøvet og godkendt! 😍😍😍) 
En sten (Rosen Quartz) 
Et hvidt dressurunderlag 
(hvorfor mon? 🤫🤫😍😍) 
Et par Acavallo 
sikkerhedsstigebøjler med grip 
En harcour vest 
En Ariat trøje 
 
Det har været rigtig hyggeligt, 
og vi glæder os til næste år - 
måske Hanne selv er med 
næste år 🥰🥰  
 
I kan finde den nærmeste 
forhandler af Malgretout inde 
på Malgretout.dk ❤ 
 
Billederne er naturligvis taget af 
Aller dygtigste Kaja Wennich 
Photography. Hun har mine 
varmeste anbefalinger. Ikke nok 
med at hun er pissedygtig, så er 
hun meget behagelig og mega 
sød, med en masse 
tålmodighed!” 
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Regler for frivillig udelukkelse af hest fra konsum  
Fødevarestyrelsen meddeler, at heste frivilligt kan udelukkes fra konsum indtil 28. 
januar 2022. Efter denne dato vil udelukkelse kun være muligt som led i en 
medicinsk dyrlægebehandling. Det er EU-dyresundhedsloven, der foreskriver at 
muligheden for frivillig udelukkelse fra konsum bortfalder. 

Frivillig udelukkelse af heste fra konsum kan ske ved de pasudstedende 
organisationer, i dit tilfælde Dansk Tyrolerhaflinger Forening (DTH). Hestepas og 
anmodning herom skal blot være modtaget inden d. 28. januar 2022. 

DTH har samarbejde med HPT om, at DTH stempler hestepas således passet ikke 
skal sendes til HPT.  

Når et hestepas modtages, videregives oplysningen herom til HPT der registrerer det 
i den tyske database og hos HPT. Du kan også sende det direkte til HPT. 

Om muligheden fortsat er der efter d. 28.01.2022 er fødevarestyrelsen og center for 
dyresundhed ved at undersøge. DTH er i dialog med fødevarestyrelsen og Centret 
for dyresundhed. Udfordringen er, at det nye system til registrering af udelukkelser 
fra konsum ikke taler sammen med andre systemer i udlandet. Dette er seneste 
udmelding fra centret for dyresundhed. 

Pris for udelukkelse fra konsum: 

• Ikke medlemmer Kr.  100, 00 kr. pr. registrering/pr. hest 
• Medlemmer af DTH kr. 50. 

Bedes indbetales på DTH´s konto i 
Danske bank: Reg. nr. 1551 Konto nr. 
7442912 Skriv i tekst felt hestens navn 
og udelukkelse fra konsum.  

Ved spørgsmål kontakt da gerne 
stambogskontoret pr. 
mail: stambogskontor@haflinger-dth.dk   

Der er lavet blanket der ligger på 
hjemmesiden:  

Microsoft Word - Anmodning om udelukkelse fra 
konsum.docx (haflinger-dth.dk)  

 

  

mailto:stambogskontor@haflinger-dth.dk
https://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2021/10/Anmodning_om_udelukkelse_fra_konsum.pdf
https://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2021/10/Anmodning_om_udelukkelse_fra_konsum.pdf
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Følauktion på Fohlenhof, Ebbs 
september 2021  
 

Igen i år var der den sidste weekend 
i september følauktion på 
Fohlenhof i Ebbs. Vi var fra 
Danmark godt repræsenteret med 
cirka 20, der havde taget turen fra 
Danmark til Østrig. Nogle for at 
købe et hoppeføl, og andre for bare 
at nyde det smukke alpeland efter der sidste år var lukket ned på grund af Corona 
pandemien. Vi her på stutteri Dalsminde, var taget derned for begge dele. Vi havde 
lovet hinanden et føl, hvis muligheden bød sig, i bryllupsgave, da vi blev gift den 4. 
september. Vi ankom onsdag den 22. september efter en lang nat gennem Tyskland, 
dagen blev brugt i Innsbruck i alpenzoo, sikke en fantastisk dyrepark, som også er 
Europas højst beliggende (750 meter over havets overflade), det var en oplevelse vi 
aldrig glemmer. Om aftenen mødtes vi alle sammen til fællesspisning som foregik i 
Söll, og stort set alle sammen havde savnet wienersnitzel, og weissbier. Efter en lang 
dag var vi alle trætte og vi gik hurtigt til ro for at være friske til dagen efter. Torsdag 
var vi et smut i Berchtesgaden i Tyskland, det var en skøn tur, hvor vi alle hyggede os 
og så en masse. Om aftenen var der hygge og socialt samvær i huset vi havde lejet 
os 15 fra Danmark der boede sammen. Der blev også nærstuderet i følkataloget, 
hoppelinier, hingste og afkom blev diskuteret og vendt næsten alle sammen. Da 
klokken var meget sent og alt var vendt, måtte vi hellere gå i seng  fredag var vi på 
hingstealmen og se de 2 og 1 års kommende hingste emner. Det lover godt for avlen 
de kommende år, mange emner var interessante. Lørdag var jo den helt store dag, 

der skulle auktionen stå og vi havde 
valgt 6-7 emner ud vi ville kigge 
nærmere på samt evt. byde på, hvis pris 
og kvalitet hang sammen. Vi havde 
valgt forskellige linier ud, både hopper 
og hingste linier.  Den første vi kiggede 
på gik højt men katalog nr. 21 fik vi 
givet bud på, og sandelig om ikke vi 
endte med at have højeste bud og 
Twinkle, efter Amerigo/Tennasy kom 
med hjem til Danmark. Stutteri 
Fredensberg fik også købt et smukt 

Hingstealmen 
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Twinkle (katalog nr 21) 

Skål til og med de lykkelige følejere 

Belando føl, katalog nr. 39 Scherie, som også kom til Danmark, de går begge 2 her på 
stutteri Dalsminde og nyder hinandens selskab.  

Vi fik i hvert fald et skønt hoppeføl med hjem, 
som vi er utroligt glad for. Hoppelinjen vi har nu, 
er ved at være en gammel linje. Så vi havde behov 
for at få nyt spændende avlsblod ind i vores stald. 
Det har vi fået nu, og glæder os til at arbejde med 
Twinkle. Hun skal stilles som 1 års samt kåres som 
3 års. Og meget gerne bestå egnethedstesten for 
hopper. Så der bliver ikke kedeligt på Stutteri 

Dalsminde de næste år. Og mon ikke vi kunne komme i tanke 
om at købe et føl på auktion igen engang.  

Det var første gang vi skulle forsøge os med køb af et føl, og vi 
har fået hjælp og vejledning af de andre, der var med dernede, 
det betyder bare meget at blive hjulpet godt i gang, det har 
gjort, at vi var trygge og rolige ved at skulle byde. Twinkle 
(katalog nr 21) var vi flere danskere interesseret i, men der blev 
udvist kæmpe holdånd, og vi fik lov at byde på føllet og de 
andre ventede til der kom endnu en af dem de havde kigget ud. 
Det er vi taknemmelige for og skylder vist til næste gang.    

Vi har igen i år haft en helt fantastisk ferie samt auktion i Østrig. Vi vil gerne takke 
alle jer der var med til at gøre turen helt fantastisk, samt bestyrelsen for at have 
skabt en stemning i hele foreningen, hvor vi føler os velkomne og hvor der bare er 

sammenhold og god stemning, så 
tusind tak for det, og fortsæt jeres 
kanon gode arbejde.  

Vi er i hvert fald stolte af at være en 
del af DTH-Familien  

Hilsen  

Ditte & Christian, Stutteri 
Dalsminde  

katalog nr. 39 Scherie 
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Derfor er det vigtigt med orden i alle papirer ved køb af hest. 
Monique– hesten der ikke ville gå frem med rytter på ryggen. Det var det, vi 
begyndte at kalde hende….. Ja, hvordan kunne det være, hun ikke ville det? Jeg 
købte min dejlige Haflinger hoppe af en hestehandler på Lolland, som jeg før 
havde handlet med, hvor alt var i den skønneste orden. Jeg fik, det jeg havde 
søgt, en hest jeg nærmest skulle sparke bag i for at gå frem. Grunden var, jeg var 
røget af min fjordhingst med fuld musik, måneder før, og havde fået et chok. 
Derfor ønskede jeg en rolig tur hest. Denne Haflinger var den roligste, der 
fandtes, hed det sig. Selvfølgelig skulle jeg have hende med hjem.  

Hestehandleren fortalte, ud fra de oplysninger han selv havde fået af sælgeren fra 
Nord Jylland, at hun var en rolig ridehest, og at hun var 13 år. Det må man sige 
han havde ret i. Vi kæmpede i meget lang tid på at finde ud af, hvorfor hun ikke 
ville gå frem, når der sad nogen på ryggen. Hun gik kun, når jeg som ejer gik med 
hende i tov, og hun fulgte mig troligt. Vi var rundt om mange ting vedrørende 
udstyret, hvad der kunne være galt? Vi udskiftede trenser, bid, her forsøgte vi 4 
forskellige. Indtil det lykkedes med et gummibid. Vi prøvede stort set alt, og på et 
tidspunkt var vi virkelig ved at give helt op. Men hvorfor var hun sådan? Det var 

det helt store spørgsmål nu? 

Jeg ønskede nu at finde ud af bare lidt 
om hende baggrund, jeg tænkte en må 
jo kende hende? Jeg lagde et billede op 
på haflinger facebooksiden og håbede 
og krydsede fingre for bare én vidste 
lidt. Der kom en del henvendelser om 
hende, nogen kunne jeg bruge lidt af 
andre slet ikke. Jeg var stadig fuld af 
håb. Det der var mit store håb var om 
nogen kendte hendes brænde mærke. 

På et tidspunkt var der flere der skrev 
jeg skulle få tjekket hendes chip af en 

dyrelæge, og om jeg ikke havde passet eller andet på hende? Nope, det må jeg 
indrømme det havde jeg ikke fået. For der ville jo stå hendes oplysninger. Jeg 
tænkte først ja det fint nok, men jeg ønskede jo kun at vide lidt om hendes 
færden inden hun kom til mig, vedrørende ridning, vaner osv. Jeg var egentligt 
ligeglad med alt andet og hvilket pas hun evt måtte have, det var ikke det 
vigtigste for mig. Men jeg kom på andre tanker som dagene gik. 

Jeg blev opfordret af formanden for DTH, at kontakte hende så ville hun gerne 
hjælpe mig med, hvad hun kunne. Hvilket jeg så gjorde, og så blev der virkelig 
gået til den med efterforskning af min Monique´s fortid. 

Vi fik først talt om hendes brænde mærke, som formanden Rikke vidste kom fra 
Østrig, og at hun var ren avl. Jeg fik bestilt tid, så dyrlægen kunne komme ud og 
scanne chippen. Og ganske rigtigt hun havde et dansk chip nr, gudskelov. Jeg fik 
så slået nr. op….og hold da op nu gik det stærkt. Hun hed slet ikke Monique men 
UNDA. Det var som at få en helt anden hest, må jeg indrømme. Der dukkede nu 
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mange oplysninger op på hende vedrørende fortiden. Og takket være Rikke, som 
jeg takker meget, lykkedes det hele. Der dukkede føllister op, og UNDA havde fået 
9 føl gennem årene. Hun var 23 år og ikke 14 år, som jeg fik oplyst. Hun havde 
været kåret som avlshoppe i 2002. Hold da op en masse ting jeg nu fik frem om 
hende. Nu var problemet så, hvor var hendes pas og papiere? Jeg slog UNDA op 
på hestenettet og gudskelov dukkede hun op hos en fra Nord Jylland. Jeg fandt 
også frem til hende via Facebook og fik hendes historie fra hun købte hende, til 
hun solgte hende igen. UNDA var hos denne ejer et par år, hvorefter hun blev 
solgt til en, som kun havde hende 2 dage, inden hun kom til mig. Denne ejer 
fortalte mig, hun havde givet alle papirer til næste ejer. Så de måtte jo findes hos 
den sidste ejer. Jeg fik navnet på den ejer hvorfra UNDA kom til mig. Jeg skrev til 
hende via Facebook, og hun blev til at starte med glad for at høre at hendes 
gamle pige UNDA havde det godt…. Ja, hun var der i 2 dage, nå men nok om det. 
Vi skrev frem og tilbage, og hun indrømmede så, at hun havde alle papirer på 
UNDA og hun havde forventet den nye ejer selv kom og hentede dem i Nord 
Jylland. Jeg kontaktede min hestehandler, som udmærket kendte denne pige fra 
Jylland. Ok, tænkte jeg, hun lovede mig at sende papirerne, når hun havde 
fundet dem. Hun sendte så 2 dage efter min henvendelse et billede af UNDAS 
røde pas, originale Østrigske stamtavle, kårings papiret , Dna testen på hende og 
vaccine bogen ligeså. Jeg modtog dem efter 4 dage, og lykkelig var jeg. Men der 
manglede et vigtigt dokument, nemlig ejerskifte dokumentet. Nu måtte jeg igen 
kontakte sidste ejer for at høre, hvor det var? Ja, sagde hun, det havde hun givet 
hestehandleren, hvilket han afkræftede, at hun havde gjort. Nu stod jeg så uden 
ejerskifte papiret. Jeg kontaktede den ejer, der havde haft hende længst før mig, 
for jeg fandt ud af, at hun faktisk stadig stod som ejer min UNDA hos seges. Hun 
fik lavet en erklæring på, hun ikke ejede hende mere. Jeg skulle nu lave et 
ejerskifte dokument for bortkommende ejerskifte papir. 

 Jeg kunne nu virkelig se, hvad hun var for en hest. Jeg tror, der var mange, der 
havde misundt mig for år tilbage, for UNDA havde været en populær hest inden 
for Haflinger foreningen. Jeg fik nu en helt anden kærlighed til den hest altså, jeg 
synes, det må have været hårdt at have født 9 føl, så jeg begyndte her hjemme at 
sige MAMA til hende, Smil. Det viste sig, at hun ikke havde været ridehest, så der 
fik vi svar på, hvorfor hun var hesten der ikke ville gå.  

Jeg må sige, jeg holder mere og 
mere af UNDA for hver dag der 
går.Vi har ikke travlt med ridning, 
men nyder hverdagen. Her hos os 
går hun sammen med en lille 
shetter Shani, som UNDA er 
blevet førehest for. De 2 piger går 
og nyder den alder de nu begge 
har, og de kan ikke tåle de ikke 
kan se hinanden, så vi tager det 
helt roligt her og tager det i deres 
tempo (og mit selvfølgelig). UNDA 
bliver her hos mig til hun en dag 
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ikke kan mere….jeg har fået et par billeder af 2-3 børnebørn af UNDA, hvilket jeg 
er meget glad for, og de ligner hende virkelig meget, jeg håber at kunne finde et 
par af hendes føl, så jeg har lidt mere til samlingen. 

Jeg vil gerne give en stor tak til formand Rikke Kargo Sørensen, uden hende var 
jeg ikke nået i mål med det her. Jeg kæmpede og kom i mål med dette store 
projekt, det gav nogle søvnløse nætter, må jeg indrømme og en masse tanker blev 
sat i gang. Jeg ved nu, hvor vigtigt det er at have alle papirer i orden på sin hest. 
Men jeg fik en helt anden hest end jeg havde bare på nogen dage, følte jeg. Men 
her hos os hedder hun i daglig tale Monique- for hun reagerer ikke på UNDA.  

Med venlig hilsen  

Lene Sandau 

Priser til kåring er justeret  
Bestyrelsen har justeret DTHs prisliste til kåring.  
 
Sidste nyhedsbrev informerede vi i følgende.  
- Hopper der stilles som 3 års nedsættes prisen fra 1.150,- kr. til 950,- kr.  

o Hvis du kommer med din hoppe senere som 4, 5 eller 6 års vil prisen 
stadig være 1.150,- kr.  

Tilskud til broafgift   
Broafgiften på Storebæltsbroen bliver nu kompenteret med 250,- kr. pr. hest der 
kommer med til kåring/fremstilling. Følhopper vil altså fremadrettet også blive 
kompenseret, hvilket tidligere ikke har været tilfældet.  
  
Ligeledes har vi justeret tilbagebetaling for hopper stillet til efterkåring. Prisen for 
dette er 1.300,- kr. Hvis hoppen ikke opnår ekstra point eller er vokset i stang, er 
der ikke noget der skal ændres i hestepasset, og på den måde ikke giver udgifter 
hos HPT. Der vil kun være udgifter til dommere og ridehal m.m. Det vil derfor 
være muligt at få tilbagebetalt 950,- kr. da de sidste 350,- kr. dækker 
faciliteterne.  
 
Dertil vil der for alle der melder fra indenfor den sidste uge inden afholdelse af 
kåring gælde at man får pengene tilbage – minus boksudgiften og minus 350 kr 
til dækning af faciliteter.  
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Bedækninger i 2021  
Hingst: Ejer/avler af hoppe der er bedækket: 
liz.410/T Sevruga    
188767/DK Käthi Grethe Madsen, Vordingborg 
18872/DK Tanne Jens Madsen, Lundby 
18875/DK Hortensia Ann, Nyemann Nielsen, Føllenslev 
19571/DK Tanja Grethe Madsen, Vordingborg 
20386/DK Brayony Familie Kragh, Helene & Karsten & Camilla, Varde 
20387/DK Minea Familie Kragh, Helene & Karsten & Camilla, Varde 
18118/DK Holly Elghuset Ellen Hansen, Føllenslev 
19612/DK Margrethe II R Vivica Lundmann, Maribo 
19616/DK Himalaya af Hestehaven Ann, Nyemann Nielsen, Føllenslev 
20679/DK Miss Dixie Anne Wagner, Præstø  
18713/DK Higeta Joan Laus Jørgensen, Nørre Alslev 
17728/DK Talinda Lene Tærsker Madsen, Vordingborg 
20677/DK Chrispy Mille Maria Lozina, Storvorde 
    
liz.490/DK Stallone af Elghuset   
18117/DK Grace Ellen Hansen, Føllenslev 
L18776/T Minasuki Katja Rasmussen, Omø 
19252/DK Fibi Ann Nyemann, Føllenslev 
    
liz.334/T Naseweis   
20389/DK Mira Familie Nissen Jacob & Henning, Rödekro 
    
liz.499/T Mozart:   
L20207/DK Hala  Familie Nissen Jacob & Henning, Rödekro 
18338/DK Formela Sjoukje Haveman, Varde 
19249/DK Frances Marie-Louise Mathiasen, Varde 
17766/T Nikita -B Familie Kragh, Helene & Karsten & Camilla, Varde 
HAH763 Alfa Rikke Folsø Vester 
HA781 Rante Anita Vedel Hansen, Stenstrup 
    
liz. 574/T Nordglanz   
20209/DK Hellia Lay Susanne, Alslev 
EL20350/DK Malea Familie Kragh, Helene & Karsten & Camilla, Varde 
L20067/DK Mirinya Familie Kragh, Helene & Karsten & Camilla, Varde 
20676/DK Havanna Familie Nissen Jacob & Henning, Rödekro 
 19423/DK Haffa Familie Nissen Jacob & Henning, Rödekro 
    
liz.493/T Starkwind (1)  
20388/DK Herle Arum Linda, Rakkestad - Norge 
20383/DK Lobena Wolfgang, Kreikenbom - Padenstedt 
liz.543/T Abendwind:   
18123/DK Malou  Ehmsen Ditte & Nielsen Christian Dal, Varde 
19770/DK Onana Ehmsen Ditte & Nielsen Christian Dal, Varde 
L20533/DK Halo Familie Nissen Jacob & Henning, Rödekro 
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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 indimellem 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 indtil nu  

 

Bestyrelsen 
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