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Hilsen fra bestyrelsen  

Kære medlemmer. 

 

Vi arbejder på højtryk for at blive klar til kåring 2020 (som er aflyst/udsat pga. 

COVID-19). På nuværende tidspunkt afventer vi nyt fra HPT omkring 

afholdelse af Verdensudstillingen i maj 2020.  

Vi har fortsat udfordringer, da der endnu kun har været delvis overlevering fra 

tidligere formand/kasserer. Den nye bestyrelse forsøger konstruktivt at finde 

løsninger, men i skrivende stund, har vi ikke rådighed over de 183.312,85 kr. 

der burde stå på DTHs konto i Danske bank og i kassebheoldningen jf. 

regnskabet fra generalforsamlingen 9. november 2019. Da bestyrelsens nye 

kasserer og formand fik adgang til kontoen den 20. december 2019, stod der ca. 

1500,- kr. Det er med stort vemod, at vi har måtte lave en politianmeldelse. Vi 

har altid haft stor respekt og tillid til vores afgåede formand/kasserer, men vi 

har af respekt til vores medlemmer i DTH måtte gøre brug af professionel 

hjælp i håbet om, at midlerne kan returneres til DTHs konto. Det skal siges, at 

vi i marts har fået udleveret DTHs ejendele som rosetter, stangmål – glas - 

chipaflæser m.m. Så Politiet arbejder alene på den økonomiske del af sagen.  

På baggrund af overstående havde vi indkaldt ekstraordinær generalforsamling 

d. 5. april 2020 kl. 15.00 på Revsø – efter vores kåring, men pga. Corona-virus 

er dette aflyst.  

Der er ikke fundet ny dato for afvikling af kåringen. Weekenden 1. – 2. august 

2020 er reserveret til 2. del af kåringen, som tidligere udmeldt og kan komme i 

betragtning. 

Der vil komme ny indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, samt 

medsendt foreslag til vedtægtsændringer og dato for afholdelse af kåring så 

snart en aftale er på plads med HPT. 

Alle medlemmer er derfor selvfølgelig velkomne til at kontakte bestyrelsen, 

hvis I har spørgsmål.  

 

Med venlig hilsen DTH-bestyrelse   



Side 3 af 19  
Nyhedsbrev nr. 2 – Marts 2020  

Indholdsfortegnelse 

Indhold 
Hilsen fra bestyrelsen ................................................................................................................................................... 2 

Kære medlemmer. ........................................................................................................................................................ 2 

Tyroler Haflingeravls kalender: .................................................................................................................................... 4 

Dispensationer for 3 års hopper ................................................................................................................................... 5 

Kåring 1. og 2. august 2020 .......................................................................................................................................... 7 

Grupper ................................................................................................................................................................. 7 

Følregistrering ................................................................................................................................................... 7 

Egnethedstest .................................................................................................................................................... 7 

Invitation af renavlede hopper til egnethedstest .............................................................................. 7 

Medlemsarrangementer uge 28 ................................................................................................................................... 8 

Generelt omkring kåring af hingste .............................................................................................................................. 9 

Registrering af føl efter afkom fra hingste fra andre avlsforbund ........................................................................... 9 

Skærpelse af klassificeringen LIZ for haflinger hingste. ............................................................................................. 10 

Verdensudstillingen .................................................................................................................................................... 11 

Følgende heste fra DTH er tilmeldt til Verdensudstillingen 2020: ....................................................................... 11 

Championat ................................................................................................................................................................ 12 

Resultater: ......................................................................................................................................................... 12 

Avlsmål: ...................................................................................................................................................................... 13 

Introduktion ............................................................................................................................................................ 14 

Tekniske vilkår generelt .......................................................................................................................................... 14 

Type ........................................................................................................................................................................ 15 

 Hoved .................................................................................................................................................................... 15 

Hals ......................................................................................................................................................................... 16 

Forparten ................................................................................................................................................................ 16 

Midtstykke .............................................................................................................................................................. 17 

Bagpart ................................................................................................................................................................... 17 

Dansk Tyroler-Haflingeravl: Bedækninger 2019- forventede føl 2020 ...................................................................... 19 

 

  



Side 4 af 19  
Nyhedsbrev nr. 2 – Marts 2020  

Tyroler Haflingeravls kalender:  
02.02.2020:  Hingstekåring i Ebbs  

https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-

hengstkoerung.html  

15.03.2020:             Generalforsamling i Haflinger Pferdezuchtverbandes 

Tirol 

21.-22.03.2020:  Hoppekåring Østrig: 20.03.20: Hohenems  

21.03.20: Fohlenhof, 22.03.20: Imst 

28.03.2020:    1 års hopper til bedømmelse i Imst 

29.03.2020:  1 års hopper til bedømmelse på Fohlenhof. Åringerne 

præsenteres og vurderes individuelt for 

dommerudvalget. I år står 126 årige for 

Kommissionen.  

21-24.05.2020:  Verdensudstilling i Ebbs? afventer d. 7.4.20 

20-21.06.2020:  Haflingersport Danmark DM  

uge 28:  Medlemsarrangement med fællesspisning: 

Fremstillingstræning og egnethedstest træning ved 

Jacob, Rikke og Helene på Fredensberg 

1-2.08.2020:    Fremstilling og efterkåring i Dansk Tyroler  

Haflingeravl  

1-2.08.2020:    Egnethedstest for hopper i Danmark 

1-2.08.2020:  Ekstraordinærgeneralforsamling DTH og 

medlemsmøde  

10-11.09.2020:  Haflingerchampionat HADK og DTH  

26.09.2020:    Hoppefølsauktion EBBS/HPT nr. 53. 

10.10.2020:   Unghingstenes dag – de unge hingste vises frem og 

 går ned fra Almen og til Fohlenhof.  

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-hengstkoerung.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstkoerung.html
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Dispensationer for 3 års hopper 
Afholdes på Revsø og Omegns Rideklub 

 

Kåring i 2020 skulle have været delt i to, og dette vil vi gøre hvert 5. år, 

når der skal være udtagelse af heste til Verdenudstilling.  

Særligt for de 3 års hopper der var tilmeldt kåringen i april 
3 års hopper  

• Highnoon - Helene Kragh 

• Chrispy – Mille Bigum Lausch Ottzen 

• Havanna - Jacob/Henning Nissen 

 
Disse tre hopper har i samråd med Robert Mair fra HPT fået dispensation 
til bedækning i år. Hopperne kan tildeles dispensation til bedækning, da 
de efter fremvisning som 1 eller 2 års er registreret i grundbog 1. 
Dispensationen gives på bagrund af, at hopperne stilles til kåring, når 
dette tillades set i forhold til COVID-19 eller senest i august 2020 også 
selvom kåringen ligger senere end bedækningstidspunktet.  
  
 

Ældre hopper: 

• Morena – Rikke Handke 
Da Morena ikke tidligere har været fremstillet i DTH, kan hun desværre 
ikke modtage dispensation for bedækning, før hun er kåret, men vi glæder 
os til at se hende til august.  

 
Hingste udefra:  

• Winsor - Dorthe Rasmussen  
Winsor er trukket fra fremstilling. Dorthe Rasmussen har, som hun har 
offentliggjort på facebook valgt at kasterere Winsor.  
 

• Auerbach - Marianne Hejlsberg  
Auerbach har ikke tidligere været stillet i DTH regi som hingst. Vi kan 
derfor desværre ikke opfordre til at bruge Auerbach i denne 
bedækningssæson, da han skal fremstilles først. 
Vi har været i dialog med Marianne Hejlsberg. Hun vil benytte tiden til at 
ride og vise Auerbach frem. Hun melder sig klar til fremstilling af 
Auerbach til august, hvor vi glæder os til at se ham. 
 
 



Side 6 af 19  
Nyhedsbrev nr. 2 – Marts 2020  

Udtagelseklassen til Verdensudstillingen  

• Hennika - Linda Arum  
 
Vi opfordrer medlemmer og andre til at melde sig til, hvis nogen overvejer 
at have deres haflinger med til Verdensudstillingen.  
Da Verdensudstillingen er usikker grundet Coronavirus, holder vi vejret 
og afventer HPTs beslutning efter d. 6.4.2020.  
HPT vil undersøge, hvis det lykkes at gennemføre Verdensudstillingen, om 
de kan komme til Danmark og afholde udtagelse og kåring inden. 
Alternativt melder de sig klar til at deltage i både kåring og den 
ekstraordinære generalforsamling til august, hvis forhåbentligt der er styr 
på Coronavirus til den tid.  
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Kåring 1. og 2. august 2020  
Afholdes på Revsø og Omegns Rideklub 
 

Grupper 

Efterkåring  
Føl registrering  
1 og 2 års hopper  
1 og 2 års hingste   
3 års hopper  
Hingste til kåring/hingste til fremvisning fra andre 
avlsforbund 
Egnethedstest for Hopper  
 

 

Følregistrering   

Robert Mair kommenterer på, at han syntes, det var omstændigt at have 
fremstilling på Sjælland for at lave følbesigtigelse i 2019. 
 
Rikke Kargo Sørensen, stambogsfører, må efter aftale med Robert Mair 
registrere føllene fremadrettet, såfremt det ikke er muligt at deltage til en 
fælleskåring. Men det er at foretrække at stille føllene samlet, så føllene 
vises frem til kåringerne. Prisen, hvis Stambogsfører skal registrere, vil 
fremgå af tilmeldingsblanketten fremadrettede.  
 

Egnethedstest  

Robert Mair roser igen arrangementet fra sidst i Revsø. 
Han pointerer, at det var vel arrangeret og godt planlagt, ikke mindst den 
nationale dommer blev rost, med ønsket om, at hun kan deltage i 2020.  
Vi har haft kontakt til Marianne (nationale dommer fra sidste år), og hun 
skal desværre på ferie, så i stedet har vi aftalt med Jørgen Konge, at han 
kommer og deltager som den nationale dommer til egnethedstestene.  

 
Da bestyrelsen havde møde med Robert Mair, spurgte vi til, hvorvidt vi 
kunne invitere andre hopper til egnethedstesten. 
 

Invitation af renavlede hopper til egnethedstest 

Hopperne skal være renavlede. Robert Mair dobbelttjekker. Vi kan sagtens 
invitere HADK, så vi kan få flere hopper til egnethedstest. Hvis det ikke er 
HPT der er pasudsteder, så skal HADK blot selv stå for protokollen og 
derfor stille med repræsentant fra deres bestyrelse. 
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Robert Mair oplyser, at der i 2019 har været 86 hopper og 7 hingste, der 
har bestået egnethedstest. 

 
Deltest: Delkaraktererne kan ikke udleveres, da der er flere af 
karaktererne, der er procenttal og afhængig af begge test for endeligt 
resultat.  
 
Bestyrelsen vil lave en beskrivelse af egnethedstesten, så vi samler 
spørgsmål, svar og erfaringer fra sidste egnethedstest. Vi opfordrer 
medlemmer til at sende deres erfaringer, så vi kan få lavet et 
gennemarbejdet dokument.  
 

Medlemsarrangementer uge 28  
Vi vil her benytte lejligheden til at 
reklamere for medlemsarrangement, der 
igen i år vil blive afholdt på Fredensberg. 
Bestyrelsen vil invitere til træning inden 
kåring (når det er muligt) og igen inden 
besigtigelsen og egnethedstestene i 
august.  
 
I uge 28 vil vi invitere til en dag med fællesspisning og hygge. Her vil vi 
træne og svare på spørgsmål til både besigtigelse, efterkåring og 
hoppeegnethedstest. Endelig dato og invitation følger på facebook som 
begivenhed. Du er velkommen med og uden heste og tag gerne din 
groomer med, også 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 efterfølgende, 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 du trækker hesten frem, og den står 
korrekt. 
Bestyrrelsen vil gerne efterspørge, om der er interesse for, at der afholdes 
lignede på Sjælland? Ved interesse vil vi straks sætte noget i værk og få 
nogen på banen – ved interesse, kontakt Heidi Wunsch eller Ann 
Nyemann Nielsen.  

 Stemningsbillede inden følauktionen i Ebbs 2019 
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Generelt omkring kåring af hingste 
Kårede hingste fra andre avlsforbund kan ikke fratages en kåring, men 
kan stilles til besigtigelse og anerkendelse i HPT via DTHs kåringer.  
 
Hvis en renavlet/kåret hingst fra andre avlsforbund bliver fremstillet hos 
DTH/HPT ved den årlige kåring og opnår anerkendelse fra vores forening, 
vil avlere kunne bruge hingsten uden restriktioner. Hvis en renavlet/kåret 
hingst fra andre avlsforbund ikke opnå anerkendelse i DTH/HPT er det 
reglerne nedenfor der er gældende.  
 
Jf. vores vedtægter, var det rigtigt, at det bare skulle være renavlede 
forældre, men det skal laves om. Nu er det stambogsudsteder, for vores 
vedkommende HPT, der afgør, om der er tale om renavlede og godkendte 
forældre.  

 
Hingste skal bestå en 30 dags egnethedstest. Hvis dette ikke sker inden 2 
år kommer den tilbage i grundbog (avlsgodkendelse frafalder).  
 

Registrering af føl efter afkom fra hingste fra andre avlsforbund 

Afkom efter renavlede hingste fra andre avlsforbund, som ikke er 
anerkendt hos DTH/HPT er tilladt at bruge, med risiko for IKKE at opnå 
registrering i grundbogen og hovedstambogen, men må gerne bruges til 
bedækning af DTHs kårede hopper. Opnår afkommet minimum 7,0 point 
som 3 års, vil den kunne optages i hovedstambogen. 
 
Det betyder, at man som avler har mulighed for at bruge 
renavlede/kårede hingste fra andre avlsforbund uden hingsten er 
fremstillet/anerkendt i DTH/HPT, men bruges den til bedækning af en 
DTH-kåret hoppe kan dens afkom registreres i grundbogen efter 
fremstilling og anerkendelse hos DTH/HPT som 1 eller 2 års. Endvidere 
kan afkommet optages i hovedstambogen efter kåring som 3 års i 
DTH/HPT, hvis den vel og mærke opnår minimum karakteren 7,0 point. 
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Skærpelse af klassificeringen LIZ for haflinger hingste.  
Bestyrelsen har modtaget nedenstående besked pr. brev fra HPT, som vi 
her har oversat.  
 
Emne: “liz” -klassificering for licenserede Haflinger hingste. 
Kære Herre eller Frue! Kære bestyrelse! 
 
Avls- og udvælgelsessystemet for unge Haflinger hingste, der er udviklet 
og brugt af Haflinger Avlsforening Tyrol i årtier er bestemt unikt og en af 
de strengeste i verden. Imidlertid er opretholdelsen af genpuljen af alle syv 
blodlinjer i Haflinger-racen garanteret og ikke blot "avl af individuelle 
produkter".  
Alle potentielle hingstkandidater undersøges flere gange:  

- omhyggeligt udvalgt af hestespecialister 
- opdrættet i besætningsforeningen 
- skal tilbringe to somre på det alpine græsareal 
- skal bestå flere selvvurderingsforsøg med streng udvælgelse 
- skal bevise sig selv i en avlsdygtighedstest og opfylde andre 

krav. 
Bestyrelsen for Haflinger Horse Avlsforening Tyrol har besluttet kun at 
tildele “liz.” Godkendelsesstempel til licensierede Haflinger hingste, til 
Haflinger hingste, der har gennemgået og bestået disse strenge 
udvælgelsesstadier. 
Vi beder om denne strenge, men nødvendige foranstaltning for din 
forståelse, men kun på denne måde kan vi garantere en fortsat vellykket 
hingstopdræt af "tyrolske Haflinger hingste" og sikre det på lang sigt. 
 
Med venlig hilsen fra Ebbs 
Mair Robert administrerende direktør 
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Verdensudstillingen  
Vi har som noget nyt også en selvstændig klasse for udtagelse til 

Verdensudstillingen – hvor vi har inviteret HADK. Bestyrelsen havde møde 

med Robert Mair d. 30.11.2020, hvor vi aftalte og blev opfordret til dette.  

Følgende heste fra DTH er tilmeldt til Verdensudstillingen 2020:  
 

E20350/DK Malea – Stutteri Fredensberg v. fam. Kragh – er tilmeldt  
Gucci af Elghuset, ejet af Celina Dreyer – er tilmeldt.  

Havanna af Elghuset, ejet af Christine Fogh Larsen - er tilmeldt  

Herle, ejet af til Linda Arum i Norge - er tilmeldt 

Hennika, ejet af Linda Arum i Norge, er tilmeldt, hvis den bliver udtaget til 

kåringen.  

 
Det er ikke et must, at HADK skal komme til udtagelse, det er et tilbud i 
samarbejde med DTH og HPT. 
 
Medlem fra Norge har ikke selvstændigt kontingent – men får lov til at stå 
selvstændigt under Norge, men tilmeldes sammen med de danske heste.  
Jf. ovenstående står Helene Kragh som 
koordinator for dette.  

 
Ligeledes står Helene Kragh for formidlingen af 
logovarer, så alle tilmeldte fra DTH kan være 
ens på fællesbilledet. Hun laver aftale med 
Broderi Malou.  
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Championat 
 

Robert Mair syntes, at samarbejdet med og omkring Championatat, Seges 
og HADK er meget naturligt, vigtigst er, at have DTH og haflinger-racen 
først, det er racen vi alle arbejder for.  
 
Robert Mair pointerer, at det er vigtigt, at vi gør noget for vores 
medlemmer, viser at vi/DTH ønsker at hjælpe og servicere vores 
medlemmer.  
Robert Mair syntes, det lød yderst vigtigt at lave arrangementer, som 
Championatet udover DTHs kåringer. Vi er velkommen til at invitere 
dommerne fra HPT, de stiller gerne op. Sådan et samarbejde vil de meget 
gerne støtte op om.  
Robert Mair oplyser, at man ved HPT kan søge, og de kan yde et 
økonomisk sponsorat til sådanne arrangementer, hvor haflingerhesten er i 
højsæde. Økonomisk støtte til DTH deles med HADK i samarbejdet om 
Championatet. 
 
Det vigtigste er, at det hedder Championat. Championat er en 
fællesbetegnelse, internationalt og et super initiativ.  
Robert Mair foreslår, at Championatet kunne afholdes samme weekend 
som den årlige kåring.  
Robert Mair informerer om, at der er god tid i august, da de på denne tid 
af året ikke har så travlt.   
 
Vi kan i den forbindelse også informere om at regnskabet for tidligere års 
Championat er færdiggjort og har vist et lille overskud. For 2018 har 
Championatet nærmest balanceret med et overskud på 1064,- kr. DTH og 
HADK lader pengene stå til kommende arrangementer. Når og hvis der er  
overskud, bliver beløbet delt i tre lige store dele, hvor HSDK får deres 
tredjedel udbetalt.  
 

Resultater:  

Robert Mair mener, at det er vigtigst at resultaterne bliver registreret i 
stambogen, derfor skal vi efter Championatet lave en resultatliste til HPT.  
Robert Mair informerer dernæst om, at DTH selv laver label, der kan 
komme i hestepasset. På den måde registreres resultaterne i Hestedata 
via Seges/HADK  
Fremover arbejder vi på, at det vil være muligt at melde sig til 
egnethedstesten via GO/DRF. 
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Avlsmål:  
Du kan nu finde avlsmålene i deres fulde længde på hjemmesiden, på 
engelsk og på tysk. Vi arbejder på en oversættelse. Vi har valgt at nævne 
et par udvalgte punkter her.  
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Introduktion  

• Eksteriør er hestens ydre udseende og bygning, det vil sige hests fysiske 

egenskaber. Det ydre er en væsentlig komponent i vurderingen af en hest. 

• Interiør er hestens indre egenskaber, dvs. de psykologiske egenskaber. 

• Eksteriør og interiør tjener således til at karakterisere og vurdere en hest 

og er hovedkomponenten i egnethed og personlige præstationsprøver. 

 

Tekniske vilkår generelt 
 

• Ramme 

• Fundament 

• Tør 

• Ædel eller adel 

• Ridehestpoint 

 

 
Lodret hest  firkantet hest    rektangulær hest  

                             (langsgående rektangel) 

 

 

  

 VH – MH – HH 

Forpart – midtstykke - bagpart  
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Type 

Beskrivelse af racen haflinger jf HPT:  

En sund, stærk, godmodig, robust, frugtbar, alsidig, effektiv og dygtig, 

nøjsom, slidstærk, let at akklimatisere, egnet til alle typer brug, især til 

brug i sporten og som fritidshest, ønskes. En fremragende karakter uden 

fejl og et afbalanceret temperament er et grundlæggende krav! 

• Når man beskriver typen, tæller det samlede indtryk, hvordan 

enkeltdelene af hesten hænger sammen (VH - MH - HH), forholdet mellem 

størrelse og længde og bredde til dybde, placering af tyngdepunktet (VH - 

tung) , Hestens alder, graviditet, antal fødsler, sportsheste, 

træningstilstand.  

 

Hoved 

• Hovedet skal være ædlet og tør, et let svaj på næselinie og størrelsen 

skal harmonere med hesten 

• Hovedet skal afspejle kønsudtrykket 

• Med store, fremadrettede øjne 

• Brede næsebor, men ikke oppustet 

• Når du har den rigtige placering af ørerne, signalerer den livlige ørespil 

opmærksomheden 

• Har tilstrækkelig ganache-frihed, 

dvs. Underkæbegrenene skal afvige 

langt nok, så 

parotidkirtlen(spytkirtlen) ikke 

klemmes, passende frihed 

• Det højeste punkt er nakken (1. 

cervikale vertebra = atlas) 

1. romersk næse 

2. halvt romersk næse 

3. kilehoved 

4. æsel hoved 

5. lige hoved 

6. tørklædehoved 

7. geddehoved 

8. svinehoved 
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Hals 

• Halsen skal være lang nok og 

tilspidse mod hovedet 

• Halslinjen skal være pænt 

buet og ca. dobbelt så lang 

som halslinjen 

• Halsen er fastgjort til 

kroppen, og hovedet er 

fastgjort til nakken 

• En god hals skal have 

masser af bevægelsesfrihed i 

nakken (frihed fra gangartere) 

 

 

 

Forparten 

• Manke inkluderer manke, skuldre, bryst. 

• Den forreste del af rygsøjlen er manken, 

som skal være karakteristisk, bred, høj og 

lang (lang bagpå). Dette understøtter ryggens 

bæreevne, og er den egnede base til en skrå,  

lang skulder. 

• Skulderen skal have en vinkel på ca. 90° til 

overarmen. 

• Den bedste skulder er dog til lidt nytte, 

hvis hesten er overbygget og løber ned i 

jorden med forepanten! 

Brystet skal være bredt nok. 
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Midtstykke  

• Ryglæn - underbryst - mave - 

flanke 

• Ryggen skal være af medium 

længde og godt muskuløs samt 

kombinere smidighed, 

belastningskapacitet og balance, 

når du bevæger dig 

• Det ideelle samspil mellem manke 

og ryg resulterer i det ønskede 

sadelleje 

 

 

Bagpart 

• En lang, let skrå bagpart, ikke for kraftigt trukket af og ikke for hårdt 

splittet, stærkt muskuløs bagpart betragtes som ideel 

• Halen skal ikke indstilles for lavt 

• Bagparten betragtes som bevægelsesmotoren 

• Generelt ønskes 

en harmonisk 

opdeling mellem 

bagpart – 

midterstykker – 

forpart, som også 

passer i 

proportioner! 
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Dansk Tyroler-Haflingeravl: Bedækninger 2019- forventede føl 2020 
 

Hingste Hoppeejer 

  

liz.334/T Naseweis:  

19770/DK Onana 
Ditte Ehmsen, Varde 

  

20532/DK Candis af Fredensberg 
Familie Clausen Inge og Kim Frederiksen, 

Varde. 

L20533/DK Halo 
Familien Nissen; Jacob & Henning, 

Rødekro 

 
 

liz.277/DK Winterling Skovlygård 
 

18118/DK Holly Elghuset 
Ellen Hansen, Føllenslev 

 
 

liz.490/DK Stallone af Elghuset 
 

19256/DK Sylgia 
Ellen Hansen, Føllenslev 

  

 

liz.493/T Starkwind  

19433/DK Malussi Heidi Wunsch, Lundby 

  

Liz.543/T Abendwind  

17734/DK Morina Familien Kragh Helene, & Karsten & 

Camilla, Varde 

20351/DK Haily Familien Kragh Helene, & Karsten & 

Camilla, Varde 

18123/DK Malou Familien Ehmsen Ditte & Christian Dal 

Nielsen, Varde. 

19423/DK Haffa Familien Nissen; Jacob & Henning, 

Rødekro 

20207/DK Hala Familien Nissen; Jacob & Henning, 

Rødekro 

  

Liz.499/T Mozart  

17238/DK Floretta (HAD) Helge Sørensen, Føvling 

My Fair Lady (HAD) Maria Frederiksen, Bogense 

  


