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Maria og Margaritta Haflingegaarden har været 
til deres første stævne og fik en delt 1. plads og 
en 3. plads i LD % 

Edit og Margaritta,2 søde 4 års tøser har den 16.19.21 været 
til deres første udenbys stævne. De tog det hele i stiv arm/hov 
og vandt 2 flotte rosetter. 
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Hilsen fra bestyrelsen 
 
Julen nærmer sig, hestene er kommet på stald og aktiviteterne i DTH er sat på pause 
for en stund. Det har været endnu et godt år for DTH. Avlen er i en positiv udvikling, 
der er solgt og købt heste i både ind- og udland, priserne er også fulgt med og 
efterspørgslen fortsat stor på DTH-heste. 

Også nye medlemmer er kommet til og de bydes velkommen i DTH. Der bliver lagt 
mærke til og ros givet til DTH og jer medlemmer.  

Der er efterspørgsel på flere sociale aktiviteter fra jer medlemmer som vi i 
bestyrelsen gerne vil bakke op om. Vi håber derfor på hjælp fra jer medlemmer. På 
generalforsamlingen 6. november 2021 blev muligheder drøftet og enighed om at 
nedsætte et udvalg af medlemmer hertil. Også kåringen 2022 blev drøftet på 
generalforsamlingen og mange gode holdninger – ønsker og forslag blev vendt.  

Datoen for kåringen er reserveret til d. 6. – 7. august 2022 i samarbejde med HPT. 
Lige nu arbejdes der på at finde et sted på Fyn som er muligt også rent prismæssig. 

Nyhedsbrevet vokser og dette også med jeres hjælp med indslag hertil. Blive endelig 
ved med det, også gerne billeder hertil er kærkommen.  DTH-gruppen på Facebook 
er blevet mere aktiv fra jer medlemmer og haflinger interesserede. Den gode tone 
holdes, hvilket er vigtigt, for her skal være plads til alle. Specielt efter kåring er rigtig 
mange gode stemningsbilleder lagt ind, og man ser de bliver delt på andre sider 
hvilket også er med til at øge opmærksomheden på DTH, og nye medlemmer og 
interesserede søger medlemskab.  

Der blev i år for første gang afholdt avlermøde via zoom med Robert Mair fra HPT 
efter generalforsamlingen. Her kunne der frit stilles spørgsmål fra medlemmer og 
debatteres. Tak til jer der indsendte spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene tilbød 
Robert Mair at mødes til ekstramøde med undervisning i det nye år via zoom, dette 
takkede alle fremmødte til generalforsamlingen ”ja tak” til. Så snart vi finder en 
mulig dato og placering vil dette blive meldt ud til alle medlemmer pr. mail. 

Vi glæder os til at tage hul på 2022 sammen med jer! Et år med nye tiltag som 
bestyrelsen håber vi sammen kan lykkes med og bakke hinanden op om. 

Slutteligt ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Tyroler Haflingeravls kalender:  
 

Kalenderen 2021- 2022   

25. og 26. november 2021 Leistungsprüfung für Stuten, Ebbs  

28. november 2021 Konstituerende bestyrelsesmøde i DTH 

6. februar 2022 Hingstekåring i Ebbs  

27. – 29. maj 2022 Roskilde Dyrskue  

17.- 19. juni 2022 Det Fynske Dyrskue – 140 års jubilæum  

18. – 19. juni 2022 Horsens Dyrskue & Madmarked 

30. juni – 2. juli 2022 Landskuet i Herning  

29. juli 2022 Ribe dyreskue  

30. -31. Juli 2022  Nordisk Mesterskab  

6. -7. august 2022 Kåring DTH 

27. -28. august 2022 Kåring HADK  

2. -4.  september 2022 DM haflingersport  

7.-9. oktober 2022 Championat  
 

Hvis I som medlemmer er obs på flere arrangementer, så sig gerne til. Husk særligt 
at informere og gerne lave et lille skriv med billeder til nyhedsbrevet hvis du er 
deltagende i et Haflinger arrangement.  

 

DTH-bestyrelse ønsker hjælp fra medlemmer til aktivitetsudvalg 2022 
Det blev på generalforsamlingen i november 2021 drøftet hvordan vi kunne få flere 
aktiviteter for vores medlemmer. DTH-bestyrelsen ønsker at nedsætte et 
aktivitetsudvalg.  

Ditte Ehmsen har meldt sig til aktivitetsudvalget. Bestyrelsen håber at De der kunne 
have en interesse i dette vil melde sig, send en mail til Ditte på mail: 
suppleant1@haflinger-dth.dk  

Tankerne er at få flere medlemsarrangementer på tværs af landsdelene, men også 
at der kunne være arrangementer i landsdelene. Det kunne være fx fælles til 
dyrskue eller noget helt andet.  

 

mailto:suppleant1@haflinger-dth.dk
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DTH-bestyrelsen ønsker hjælp fra medlemmerne til championatgruppen 
Henrik Hansen, Helene Kragh og Lina Christensen sidder i championatgruppen.  

Paulina Aagaard Larsen har tilbudt sin hjælp som aktivt medlem og rytter i DTH, men 
vi ønsker at fordele opgaverne og derved også at I som medlemmer kan være med 
til at arrangere også championatet.  

Championatgruppen er medlemmer fra henholdsvis HADK og DTH som sammen 
arrangerer championatet en gang om året. Det er både planlægning og afholdelse 
heraf. Datoen for afholdelse 2022 er uge 40.  

 

Facebookgruppe og Facebook side  
 

De færreste er opmærksom på at DTH faktisk har 2 sider på Facebook, den ene en 
privatgruppe og den anden oprettet som Organisation.  

DTH´s generalforsamling drøftede de 2 sider på Facebook. Den ene side er en 
gruppe (med billede fra kåring) og den anden en Organisation (med logoet af en 
edelweiss og billede af haflinger hingstene på almen i Ebbs).   

Aktiviteten størst på denne Facebook 
gruppe: https://www.facebook.com/groups/TyrolerHaflinger. 

Aktiviteterne meget begrænset i Organisationen og derfor drøftelsen af om ikke 
denne side på Facebook skal slettes og kun have en aktiv. Dette var der opbakning til 
og enighed om skabte mindst forvirring. Inden siden lukkes blev det besluttet at alle 
medlemmer skal have besked herom via nyhedsbrevet. 
Nedlukning heraf vil blive inden udgangen af januar 2022. 
 

  

https://www.facebook.com/groups/TyrolerHaflinger
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Ejerskifte – medlemskab – huske orienterer herom. 
På Generalforsamlingen lørdag d. 6. november blev der oplyst, at der i perioden 
1.oktober 2020 – 30. september 2021 er foretaget 29 ejerskifte. Rigtig mange af jer 
sælgere sørger for at der sammen med salgsmeddelelsen også bliver udleveret 
optagelseserklæring til nye ejere. Det skal I have ros for. Flere ”nye” ejere af 
haflinger har været usikker på hvor og hvordan man bliver medlem, hvem man 
kontakter og hvad koster det? Derfor en opfordring fra nye medlemmer og 
bestyrelsen om at huske at henvise og/eller meget gerne udlevering af 
dokumenterne ” Bliv medlem af Dansk Tyroler Haflingeravl – DTH.” og 
”optagelseserklæringen” de ligger frit tilgængelig på hjemmesiden, og link her: 

http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2020/02/Bliv_medlem_af_DTH.pdf 

http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2018/04/OPTAGELSESERKLAERING.pdf 

 

 

 

  

http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2020/02/Bliv_medlem_af_DTH.pdf
http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2018/04/OPTAGELSESERKLAERING.pdf
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Protokol for Bestået Egnethedstest  
 

Henning Nissen og Jacob Nissen 
modtog til generalforsamlingen 
protokol for bestået egnethedstest.  

L20676/DK Havanna har bestået 
egnethedstesten med samlet point 
på 7,29.  

Havanna har bestået kørslen i 2020 
med Jacob Nissen som kusk og 
ridedelen i 2021 med Ditte Ehmsen 
som rytter og med Sofie Christensen 
som fremmedrytter.  

En af de ændringer der er i det nye 
avlsprogram fra januar 2021, er at 
der ikke længere er ”Altersabzug” 
altså ikke længere er fratræk ved 
alder på 4 eller derover. 
https://usercontent.one/wp/haflinger-
dth.dk/wp-content/uploads/2021/10/HPT-
Avlsprogram.pdf  

Medlemmer har spurgt om det 
er muligt at tage en godkendt 
egnethedstest om, og det er 
det.  

Bestyrelsen har været i dialog 
med HPT omkring 
resultaterne for godkendt 
egnethedstest. Robert Mair 
udtaler at ingen reelt har 
taget prøven om for at forbedre 
resultatet efter endt godkendt prøve. Men det er en 
mulighed.   

https://usercontent.one/wp/haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2021/10/HPT-Avlsprogram.pdf
https://usercontent.one/wp/haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2021/10/HPT-Avlsprogram.pdf
https://usercontent.one/wp/haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2021/10/HPT-Avlsprogram.pdf
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Bedst danskavlede 3 års 2021 hedder 20388/DK Herle 
Vi vil hermed sende en rettelse til forsiden af nyhedsbrevet fra oktober 2021 havde 
her dette billede på forsiden, men kom til at kalde hesten for Mira.  

Vi beklager denne fejl, hesten er naturligvis 20388/DK Herle.  

Avlet af Henning og Jacob Nissen og nu eget af Linda Arum.  
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Når hesten bare giver én, den fedeste følelse 
Jeg har Hadiya, hoppe på næsten 3 år. 
Jeg købte hende af Stutteri Fredensberg 
sidste år i august. Jeg brænder mest for 
kørsel, så min drøm er at få en rigtig 
god kører hest.  

Jeg regner med, at hun skal gå egnethedstesten til 
august, så efter nytår påbegynder vi tilridning 
også.  

Jeg har arbejdet i lange liner, gået ture og øvet at 
forskellige "farlige ting og episoder" slet ikke er 
farlige. Det har jeg gjort siden jeg købte hende for 
at gøre hende stille og roligt klar til opgaven. Så har vi leget lidt med vognen, og nu 
har hun endelig givet sine første ture, og jeg håber på så mange flere timer i vognen 
og i selskab men min dejlige haflinger. 

Hilsen 
Louise 
Hansen  

 

 
 

1 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1643073847&attachment_id=278484714295685&message_id=mid.%24cAABa80eXT-6Dy26Ru19milHIAR4D
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1643073847&attachment_id=278484714295685&message_id=mid.%24cAABa80eXT-6Dy26Ru19milHIAR4D
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Hvem er vores nye suppleanter 
 

Kære DTH-medlemmer  

Mit navn er Ditte Dal Ehmsen, jeg 
blev ved generalforsamlingen i 
Nyborg valgt ind som suppleant til 
bestyrelsen for det næste år.  

Til daglig bor jeg nord for Varde, på 
en lille landejendom, med min mand 
Christian og sammen venter vi vores 
første barn til april.  
Jeg har været en aktiv del af DTH og 
den øvrige haflingerverden, siden 
mine tidlige teenageår, først ved 
stutteri Fredensberg og senere 
gennem Jacob og Henning Nissen. Tidligere har jeg været meget aktiv konkurrence 
rytter i haflinger sport som springrytter, med placeringer ved DM, på både egne 
heste samt heste fra både Stutteri Fredensberg og Nissens. 

I 2016 oprettede vi selv stutteri navn ved DTH, og har siden lavet 1-2 føl årligt her på 
Dalsminde. Vi har lagt vægt på at bruge foreningens egne hingste, samt været et par 
gange i ponypark.  
Vi er fast inventar på den årlige tur til følauktionen i Ebbs i september, hvor vi i år for 
første gang selv har købt et spændende hoppeføl. Så vi i øjeblikket har 4 haflingere 
gående.  

Det var en kort beskrivelse af mig, og mit liv med vores skønne hafingere. Jeg ser 
frem til at være en del af DTH, og håber på at være med til at skabe endnu flere 
aktiviteter for jer som medlemmer.  

Med venlig hilsen  

Ditte Dal Ehmsen  
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Kære DTH-medlemmer    

Jeg hedder Lina Christensen, jeg blev ved generalforsamlingen i Nyborg valgt ind 
som 2 suppleant til bestyrelsen for det næste år.  

Til daglig bor jeg på Falster i byen 
Nykøbing F. Jeg bor alene sammen med 
min lille chihuahua Chico, derudover har 
jeg to voksne drenge. Jeg har været en 
aktiv del af DTH og den øvrige 
haflingerverden, siden jeg købte min 
Haflinger hoppe fra Stutteri Fredensberg.  

Jeg har redet siden jeg var 5 år gammel. 
Jeg har været omkring Tyskland, da jeg var 
helt ung, som berider elev, men grundet 
knæskade måtte jeg opgive håbet om en 
professionel karriere inden for sporten. 
Jeg blev i heste verden og red Oldenborg. 
Jeg holdt pause fra hesteverden da 
børnene kom til, men genoptog ridningen 
igen efter 15 år. Jeg har tidligere redet 
jagter, men brænder for dressuren. Ved køb af min hoppe Firefly af Fredensberg 
blev jeg inviteret af stutteri Fredensberg med til alpelandet Østrig. Herfra tog det 
fart i forhold til interessen for Haflinger racen.  

Jeg fik i 2018 sat Firefly i fol med hingsten liz. Mozart, der ejes af stutteri Nissen v/ 
Jakob og Henning. Jeg fik et smukt hoppeføl og endnu et føl med samme hingst er 
planlagt til april 2022. Jeg er bjergtaget af Haflinger racen, den har jeg taget til mig i 
hjertet og reklamerer gerne for racen vidt og bredt. Min oplevelse er, at folk er 
begejstret. Forhåbentlig får jeg mit eget landsted i 2022, hvor jeg kan have mine 
Haflingere hjemme.  

Det var en lille kort beskrivelse af mig. Jeg vil bl.a. have et øget fokus på muligheden 
for, at vi sammen får endnu flere sammenkomster i Haflinger regi og gerne flere 
aktiviteter for jer medlemmer.  

Jeg ser frem til samarbejdet i DTH. 

Med venlig hilsen  

Lina Christensen  
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Hestehold skal nu registreres i CHR 
Hermed information om CHR. Helene Kragh har talt med Fødevarestyrelsen og fået 
bekræftet at det er alle heste, der skal registreres. Alle steder, der holder heste, skal 
registrere sig i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Dette er besluttet af 
Fødevarestyrelsen som en del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov. Loven gælder 
i hele EU og har fokus på opsporing og inddæmning af sygdomme. 

Vejledning:  Vejledning om registrering i CHR af steder med heste AHL.pdf (foedevarestyrelsen.dk)   

Registreringen foretages af den ansvarlige for hesteholdet på 
www.landbrugsindberetning.dk eller i Fødevarestyrelsens app CHR, der kan hentes i 

App Store/Google 
Play.  

Mange har måske i 
forvejen et CHR-
nummer på 
ejendommen. I 
disse tilfælde skal 
der tilknyttes et 
hestehold til CHR-
nummeret, hvilket 
også kan gøres på. 

I første omgang 
omfatter den 
digitale registrering 

kun selve hestestedet, mens registrering af hvilke heste, der befinder sig på stedet, 
vil blive et krav i 2022.  

Eksempel 1 Din hest opholder sig på et sted, hvor andre ejere også har heste opstaldet. Her er det ejeren af 
fx stutteriet, hestepensionen eller rideskolen, der skal lade sig registrere, da ejeren er den ansvarlige for 
hesteholdet. Det er også den ansvarlige for hesteholdet, der skal registrere det på afgræsningssteder hvor 
der befinder sig heste med forskellige hesteejere. Det gælder uanset om den ansvarlige for hesteholdet ejer 
eller lejer det areal, hvor hestene afgræsser.  

Eksempel 2 Din hest opholder sig på et sted, som du enten selv ejer eller låner/lejer af en anden person, 
hvor der ikke findes heste med andre ejere. Her er det dig, der har pligt til at lade stedet med heste 
registrere i CHR. I langt de fleste tilfælde hvor du har dine egne heste på et sted, hvor der ikke befinder sig 
heste med andre ejere, vil du typisk skulle registrere stedet med enten typen ”Øvrige hestehold” 

OBS på at ovenstående registrering IKKE har noget med registreringen i SEGES.  
Der stadig er regler om identifikation af heste og om hestepas. Det betyder, at alle heste skal mærkes med 
en chip, have et hestepas og registreres i Hestedatabasen hos SEGES Heste. Og her er heste født før 2016 

stadig undtaget.  

Der er nu kommet tema – 
hestehold  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Vejledning%20om%20registrering%20i%20CHR%20af%20steder%20med%20heste%20AHL.pdf?fbclid=IwAR0x36LqGnJ9o1I1wT_x6lbqb96RqwhuuSQt7uHiX1mKQolrWRRWNUNDqQE
http://www.landbrugsindberetning.dk/
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Det vil sige, at du pt. ikke kan registrere dine heste digitalt, men skal lave en liste/ fx 
en besætningsliste over hestene på matriklen. Dvs. at nu skal hesteholder/opstalder 
lave en liste over de heste, der opholder sig på stedet. Listen skal ikke sendes, men 
kunne fremvises ved en evt. kontrol. Følgende skal noteres: 

- Hestens chipnummer og UELN 
- Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet  
- Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes til  

Der vil fra 2023 blive opkrævet et årligt gebyr for 
besætninger i CHR. Gebyret forventes at blive kr. 
180/år pr. hestehold. Dertil kommer at større 
hestehold vil blive opkrævet en årlig afgift til 
Dyrevelfærdskontrol på kr. 690 (10-40 heste) eller 
kr. 1909 (over 40 heste). 

Så er det jo bare at gå i gang med at registrere sin 
besætning. Alle skal have deres besætninger 
registreret i et CHR-register. Dette skal du også 
selvom du har taget alle hestene ud af konsum.  

Det du får mulighed for at undgå ved at tage 
hestene ud af konsum, er at registrere foder og 
fødevare, som vedhæftet her til højre.  

MEN ALLE BESÆTNINGER SKAL REGISTRERES!  

Hvis du holder heste, skal du lade dig registrere i 
CHR. Den, der ejer en ejendom eller et areal, hvor 
der holdes heste, skal lade stedet registrere i CHR som en besætning med heste. Det 
gælder, uanset om du selv ejer hestene eller ej. Kravet gælder for alle steder, hvor 
der holdes heste, uanset hvor mange heste, der er på stedet. Eneste undtagelse 
herfor er steder med heste, hvor der kun befinder sig dyr i mindre end 30 dage i 
træk, og hvortil hestene er flyttet fra samme sted.  
På sigt vil der også komme krav om, at flytninger af heste skal registreres i CHR. 
Status som udelukket fra 
konsum har ikke 
betydning ift. kravet om 
registrering af steder med 
heste i CHR.  
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Hold-af-hest.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=Landbrugsdyr& 
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Regler for frivillig udelukkelse af hest fra konsum  
Vi har valgt at bringe dette igen, da det jo er meget relevant i skrivende stund.  

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

Der er lavet blanket der ligger på 
DTH’s hjemmesiden:  

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

 

Generalforsamling og 
konstituering:  
En stor TAK til Ann Nymann Nielsen & 
Dorthe Stenbek som begge har brugt 
frivillige kræfter som suppleanter i DTH. Det har været en fornøjelse for os alle i 
bestyrelsen at arbejde sammen med jer. Gode konstruktive input og drøftelser, aktiv 
deltagelse, samt gode grin og hyggelige timer har vi sammen haft! Heldigvis er det 
ikke et farvel, men et på gensyn. Begge forbliver aktive i DTH og fortsat tilbudt deres 

hjælp når der er behov herfor. Så en stort TAK til jer begge fra hele DTH-bestyrelse. 

Som skrevet ud i referatet for generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt. Der 
har været konstituerende møde den 28.11.21 på zoom.  

 

Ann Nymann Nielsen Dorthe Stenbek 

mailto:stambogskontor@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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Bestyrelsens konstitution:  

Formand og stambogsfører:   Rikke Kargo Sørensen 

Næstformand og IT ansvarlig:   Henrik Hansen 

Bestyrelsesmedlem og Kasserer:  Heidi Wunsch 

Bestyrelsesmedlem:    Jacob Nissen  

Bestyrelsesmedlem og Sekretær:  Helene Kragh 

Redaktør:       Helene Kragh & Lina Christensen 

To nye suppleanter: Ditte Ehmsen 1. Suppleant og Lina Christiansen 2. suppleant  

Revisorer blev genvalgt: Jens Madsen og Lars Stenbek  
Revisorsuppleant genvalgt: Maria Louise Mejer Mathiasen  

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til hele generalforsamlingen. Der var en dejlig 
og konstruktiv dialog omkring samtlige punkter. Hermed en særlig tak til de 
medlemmer der mødte frem.  
 

Dansk Tyroler Haflingeravl af 1986´s bestyrelse og 
kontaktoplysninger:  
 
Formand og stambogskontor:   Næstformand og Webmaster:  
Rikke Kargo Sørensen     Henrik Hansen  
Andrupvej 51     Skjoldenæsvej 75 
6705 Esbjerg Ø     4174 Jystrup 
tlf. 25 14 00 89     tlf: 31 53 08 93 
e-mail: Formand@haflinger-dth.dk   e-mail: naestformand@haflinger-dth.dk  
e-mail: Stambogskontor@haflinger-dth.dk email: Webmaster@haflinger-dth.dk  
 
Kasserer:     Sekretær og redaktør:   
Heidi Wunsch      Helene Haargaard Kragh 
Togårdsvej 9, Køng    Hjerting Landevej 156, Toftnæs 
4750 Lundby     6800 Varde  
tlf. 41 12 00 21     tlf: 24 86 07 12 
e-mail: Kasserer@haflinger-dth.dk   e-mail: sekretaer@haflinger-dth.dk  
      e-mail: redaktion@haflinger-dth.dk  
 
Bestyrelsesmedlem:       
Jacob Nissen       
Ørslevvej 40, Ørslev     
6230 Rødekro      
tlf: 40 55 36 84      
e-mail: bestyrelsesmedlem@haflinger-dth.dk   

mailto:Formand@haflinger-dth.dk
mailto:naestformand@haflinger-dth.dk
mailto:Stambogskontor@haflinger-dth.dk
mailto:Webmaster@haflinger-dth.dk
mailto:Kasserer@haflinger-dth.dk
mailto:sekretaer@haflinger-dth.dk
mailto:redaktion@haflinger-dth.dk
mailto:bestyrelsesmedlem@haflinger-dth.dk
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Aktivitetsudvalg:    Redaktør: 
1. suppleant Ditte Dal Ehmsen    2. suppleant Lina Christensen 
Mallevej 100      Italiensvej 21 
6800 Varde      4800 Nykøbing Falster 
Tlf: 29 28 12 65      tlf: 20 55 16 27 
suppleant1@haflinger-dth.dk    suppleant2@haflinger-dth.dk  
 

  

mailto:suppleant1@haflinger-dth.dk
mailto:suppleant2@haflinger-dth.dk
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