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Hilsen fra bestyrelsen 

 

Kære medlemmer. 

Først en stor TAK til alle jer som deltog til Kåringen og Egnethedstesten 
weekenden d.1. og 2. august i Revsø.  

Det blev en rigtig god weekend med haflinger-hesten i centrum, fællesspisning 
og socialhygge til langt ud på aftenen lørdag. Bestyrelsen har været glad for alle 
de positive tilbagemeldinger, vi har modtaget både i løbet af weekenden og 
efterfølgende.  

Vi ved der altid er plads til forbedringer, og har derfor sendt et spørgeskema ud 
til alle udstillere og deltagere i egnethedstesten. Tak for alle besvarelser, de er 
læste hver og en og drøftet i bestyrelsen. En del af forslagene er allerede tænkt 
ind til næste kåring, så tak for dem.  

Næste punkt på dagsordenen i bestyrelsen er generalforsamlingen, som bliver 
afholdt den 15. november i Korsør. Invitationen hertil bliver sendt pr. mail samt 
forslag til vedtægtsændringer. Husk at melde tilbage om deltagelse og spisning 
denne dag.  

Et nyt tiltag, som vi vil introducere, er at Stutteri navne vil blive synliggjort. Til 
generalforsamlingen vil der blive udleveret et lamineret diplom underskrevet af 
nuværende formand, til de af jer der ønsker og har tilkøbt et stutterinavn. Se 
mere herom i afsnittet stutterinavn. 

Sidste nyt omkring anmeldelse er, at der nu er kommet en sagsbehandler på i 
efterforskningsenheden hos politiet.  

Pas er kommet retur fra HPT, alle passene på føllene årgang 2020 er sendt til 
SEGES og vil derfra sendes direkte til jer ejere. De resterende kommer med 
posten. 

 

Med venlig hilsen  

DTH-bestyrelsen  
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Dansk Tyroler Haflingeravls kalender:  
 

 

Vi er klar over at kalenderen er 
indskrænket, da Covid-19 jo aflyser en del.  

Men vi glæder os til arrangementer i 2021. 
Vi håber på både medlemsarrangementer i 
Jylland og på Sjælland.  

 

Vi vil opfordre alle vores medlemmer til at 
sende indslag til redaktøren, så vi kan 
dække medlemmernes interesser endnu 
bredere.   

  
03.10.2020 Elitehoppe kåring i Ebbs  
  
10.10.2020:- aflyst pga. 
Covid 19  

Præsentation af hingstekandidater 2020 – 
Almabetrieb: https://www.haflinger-
tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstalmabtrieb.html  

  
07.02.2021  Hingstekåring, Fohlenhof i Ebbs  
  
Marts 2021(endelig dato, 
når vi kender status på 
Verdensudstillingen)  

Kåring i DK  

  
03.- 06. juni 2021 Verdensudstilling, Fohlenhof i Ebbs  
  
Juli 2021  Medlemsarrangement  

Kåringstræning, der planlæges igen et 
medlemsarrangement i Jylland. Hvis vi får 
tilkendegivelser, arrangere vi gerne 
lignende tilbud på Sjælland.  

  
August/september  Fremstilling og Egnethedstest med 

fællesarrangement  

https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstalmabtrieb.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/haflinger-hengstalmabtrieb.html
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Generalforsamling 15. oktober 2020  

Kl. 12 – 13 frokost – bestilling heraf til Ann Nyemann pr. mail:                
suppleant1@haflinger-dth.dk    

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

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt sammen med vedtægter og 
bilag pr. mail.  

Vel mødt   

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING  

I DANSK TYROLER-HAFLINGERAVL AF 1986 

 

SØNDAG DEN 15. NOVEMBER 2020 KL. 13.00 

AFHOLDELSESSTED: KULTURHUSET, MARMORSALEN 

SKOLEGADE 1, 4220 KORSØR  

 

mailto:suppleant1@haflinger-dth.dk
mailto:formand@haflinger-dth.dk
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Årets kåring  

Weekenden den 1. og 2. august 2020 blev årets kåring afholdt. Lørdag med 
kåring og søndag med udtagelse til Verdensudstillingen og egnethedstest med 
delprøve i både ridning og kørsel. Dommerne fra HPT var Hannes Neuner og 
Robert Mair, som var i ringen hele lørdag, søndag var dommer Robert Mair og 
nationaldommer var Jørgen Konge. I alt deltog 34 heste fordelt på lørdag og 
søndag. 

Weekenden startede lørdag udenfor med måling af alle hestene med 
undtagelse af føllene, herefter i ridehallen hvor føllene årgang 2020 enkeltvis 
kom i ringen, i alt 10 føl. Efter frokostpausen forsatte dagen med bedømmelse 
af 1- og 2- års hopper og hingste, kåringsklassen med 3 år og ældre hopper og 
til sidst efterkåring af 2 hopper. Oprangering af alle klasser sluttede kåringsdele 
denne lørdag. Specielt denne del med oprangeringen har givet anledning til 
kommentarer i evalueringen, så her er der plads til forbedringer.  

Dommerne Hannes Neuner og Robert Mair gav udtryk for, at de var meget 
tilfredse med kvaliteten af hestene, og at De ser en fortsat opadgående kurve 
kvalitetsmæssig. Det blev ligeledes bemærket og kommenteret, at de mange 
besøgende, mange opdrættere og god atmosfære viser, at DTH er en sund 
forening. Blikfang var de nye røde/hvide poloer, som rigtig mange havde 
investeret i, og blomster på banen som dommerne kommenterede på, kort efter 
de var ankommet. Som noget nyt var der inviteret til fællesspisning og 
socialsammenkomst lørdag aften. I alt var der 50 tilmeldte, og det blev en stor 
succes og strakte sig til langt ud på aftenen.  

Se samtlige kåringsresultater på hjemmesiden: http://haflinger-dth.dk/kaaring/ 

Vinder af 3 års hopper blev hoppen 20675/DK Highnoon med 7,6 Point  
Efter EL19540/T Haigara X liz.266/T Straden 
Ejer; Familien 
Kragh Helene 
& Karsten & 
Camilla, 
Varde.    
Avler; Mag. 
Greiter Paul, 
Serfaus   
  
  
  
  
                                                                                                            

 
 

http://haflinger-dth.dk/kaaring/
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Reservevinder med 7,4 Point bedste dansk avlede hoppe i 3 års gruppen blev 
hoppen 20676/DK Havanna  
Efter 19434/DK Hellia X liz.499/T Mozart 
Ejer og avler; I/S Nissen Henning & Jacob, Rødekro.  

 
  
Søndag begyndte med Egnethedstest for hopper. I alt 9 hoppe var tilmeldt; 3 
hoppe i ridedelen og 6 i køredelen. 
To måtte trække sig på dagen en i ridedelen og en i køredelen. De sidste 7 
hopper bestod alle deres delprøve 
 
Det betyder også at 4 DTH-hopper nu har aflagt og bestået både ridedelen og 
køredelen – Stort tillykke! 
De 4 DTH-hopper er: 
 
L20207/DK Hala – (19423/DK Haffa x liz.334/T Naseweis)  
Ejer og avler; Nissen Henning & Jacob, Rødekro.   
 
L20532/DK Candis af Fredensberg (19617/DK Canalope x liz.499/T Mozart)  
Ejer; Clausen Inge Lindholm & Frederiksen Kim, Varde.  
Avler; Familien Kragh Helene & Karsten & Camilla, Varde  
 
L19770/DK Onana (15786/DK Ofelia x liz.337/T Barolo)  
Ejer; Ehmsen Ditte & Christian Dal Nielsen, Varde.  
Avler; Nissen Henning & Jacob, Rødekro.   
 
L19617/DK Canalope (EL18608/T Cabo da Roca x liz.420/T Masur)  
Ejer; Familien Kragh Helene & Karsten & Camilla, Varde.  
Avler; Kraxner* Werner, Bludenz.   
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En stor tak til Marianne Hejlsberg 
og Jørgen Konge der frivillig og 
uden beregning deltog som hhv. 
fremmedrytter og nationaldommer 
ifm. Egnethedstesten. Dertil en tak 
til Familien Ehmsen for 
kagebagning, og til Inge Lindholm 
Clausen, Kim Frederiksen og 

Grethe Madsen for sponsorat af 
graveringer af pokalen, Rie 
Haargaard for blomster til 
trekandsbanen.   
 
Ikke mindst Tak til alle jer DTH-
medlemmer med eller uden hest – 
uden jer er DTH intet!  

  

En hilsen fra Lina Christensen  

Vi vil gerne sige tak til en fantastisk weekend på 
Revsø og omegns rideklub. En stor TAK til DTH 
Haflinger avlsforeningen og ikke mindst til 
bestyrelsen, som havde arrangeret og opstillet bane, 
pynt og meget meget mere. Ligeledes en stor tak til 
dommerne Robert og Hannes.  

Vi havde min åring Farina med til besigtigelse om 
lørdagen, hvor hun fik en flot 3. plads og kom i klasse 
IIa+. Hun fik mange flotte, positive kommentarer fra 
de østrigske dommere og de kunne godt lide hende.  

 

Søndag var Farina igen i ringen ift. 
udtagelse til Verdensudstillingen i 
Østrig 2021. Farina blev udtaget og 
der var igen mange flotte 
kommentarer. Vi glæder os allerede 
til at komme igen næste år med 
Farina. Vi glæder os til at vise 
smukke Farina frem i Østrig 2021 

MVH Lina  
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Sponsorere  

 
En stor tak till alle sponsorere i forbindelse med kåringen og egnethedstest 
weekenden d. 1. og 2. august. Vi vil opfordre til, at de af jer der har modtaget 
sponsorgaver, sender en tak til den enkelte sponsorer. 
 
Selv har bestyrelsen takket herfor og efteraftale linket på hjemmesiden til de 
aktuelle sponsorer.  

Støt DTH‘s sponsorer, de støtter os! 
 

• Firma Sponsorat: 

• Danish Agro   
 

10 poser indeholdende: 
1 grime – 1 pose hesteguf – 1 keyhanger. 

• Land og Fritid, Ølgod 12 poser heste guf. 
• Helles Rideudstyr: 
 

1 x T-shirt – str. L 
1 x Grime 3 farvet str. Cob 
2 x gavekort a 100 kr. 

• B.S Biler: 1 x underlag str. full. 
• Jysk Kemi/Hop Horse 

care 
2 stk. værdien på gaverne stk. kr. 350,- 

• Stutteri Nissen 1 x Glas fade/skåle. 
• Stutteri Fredensberg  Fotograf Celina Dreyer lørdag og søndag. 
• Stutteri Stenbek  2 x Hesteshampoo – rødvin og hesteguf. 
• Nathalie Horse Care: 4 x rygsække med prøver og gavekort af kr. 100 

stk. 
• Nortex Tekstil & Reklame strømper + gavekort. 
• Tika Rideudstyr   Trense taske. 
• Celina Dreyer, 

Photography 
4 x gavekort á 1 times fotografering on location. 
 

• Antons beslagsmed  2 x Hypona hovolie 880 ml. m. pensel.  
2 x Hypona hovolie 400 ml. m. pensel. 

• Cross fire Underlag, heste-bolsjer, armbånd fra SD og en 
grime 
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Klasseinddeling for bedømmelser: 

 
Bedømmelse af føl samt 1 og 2 års ungheste er ikke at sidestille med en 
kåringsbedømmelse. 
 
Forskellen er, at der i bedømmelsesklasserne inddeles i 3 klasser, hvor der i 
kåringsbedømmelse fra 3 års alderen er 9 klasser:  
 
Klasseinddeling for bedømmelser: 
 
Point Klasse: 

7,7 - eller mere  Ia 

7,3 - 7,6 IIa+ 

7,0 - 7,2 IIa 

 
De af jer der har været til følauktion i Ebbs, har i kataloget set ovenstående 
inddeling af føl til auktion. Således er der også en forklaring på, hvordan et 
indkøbt føl, som kan have været klassificeret som IIa eller IIa+ point ikke formår 
at opretholde disse point efter fyldt 3 år, da systemerne ikke kan sidestilles.  

Klasseinddeling for kåringsbedømmelse: 
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Følregistrering  

Efter aftale med HPT/Robert Mair har der i år for første gang været besigtigelse 
af føl, der ikke havde mulighed for at stille til kåring. Rikke Kargo Sørensen fik 
tilsendt skema til registrering, som efterfølgende blev sendt til HPT sammen 
med hovedbillede af føllet og chip nr. der blev verificeret ved aflæsning på selve 
dagen. Betydning heraf er, at føllet (hoppeføl) ikke kan komme i hovedstambog 
og klasseinddeles, da den ikke er besigtiget af HPT. For at komme i 
hovedstambogen skal den besigtiges af HPT. Det skal nævnes, at der for ejer 
og avler har været tillæg af ekstraudgifter blandt andet til kørsel.  
 
Det er at foretrække at stille føllene samlet, så føllene vises frem til Kåringerne 
og kommer i hovedstambogen med det samme. Men det er en mulighed ved 
sygdom, og hvis føllet ikke er født eller for lille til transport. 
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Til minde om Winterling af Stutteri elghuset 
 
Et eventyr der varede i næsten 2 årtier 
er nu slut. 

I 2001 fik vi tilbud om at købe den 1,5 
årige hingsteplag Winterling, han havde 
fået en god følbedømmelse og måtte 
derfor stille til kåring som tre års. Jeg 
var meget skeptisk, men Jan turde godt 
binde an med projektet, dels fordi vi 
havde prøvet, hvad det ville sige at 
være hingsteholder, da vi både havde 
lejet Lis Aros og Liz. Aurel tidligere. Vi 
havde også haft gamle legendariske 
Anna Åby med på sidelinjen, for at 
fortælle om vi var rigtige på den. 
Da han var tre år, stillede vi ham til 
kåring, Jan havde i over et halvt år gået 
ture på mellem 10-15 km. med ham, 
mange gange om ugen for at få ham i 
form. 

 
Winterling blev kåret og vi var pludselige 
hingsteholdere og skulle forholde os til, 
hvordan vi fik ham gjort klar til 
egnethedstest, imellem tiden havde jeg 
redet ham til og vi brugte mange timer på 
landevejen, Winterling var også glad for 
at springe, så disse ting var vi ikke 
bekymrede for, vi følte os bare ikke 
rigtige klædt på, til at køre ham til. 
Først blev han sendt i tilkøring hos en 
lokal, men der skete ikke rigtigt noget, så 
gode råd var dyre og så fik vi Kurt Klint til 
at stå for det. Kurt fik ret hurtigt styr på 
det. Da det var første gang vi skulle 
sende en hest fra Danmark til 
egnethedstest, anbefalede foreningen, at 
vi lod dem have ham i forberedelse en 
måned før. 
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Vi kørte ned og afleverede ham med 
sorg i hjertet, da han var en stor del af 
vores hverdag. En måned efter kørte 
vi ned og overværede prøven, som 
han klarede supergodt, han fik bl.a. 
andet flest point for opførsel og løft af 
ben under klargøring. 
 
Vel hjemkommet var vi lige pludselig 
ejer af den første dansk avlede hingst, 
der havde aflagt egnethedstest i 
Østrig. 

 
2004 blev han anerkendt i HADK 
med tallene 9888 88 989 og måtte 
nu bedække hopper fra begge 
foreninger. 

 
 
 
 

2008 stillede han en 
afkomsfremstilling i HADK hvor han 
opnåede 24 point for sin samling, 
den gik i I klasse, hvilket var uhørt 
for den tid. 
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Italien havde i et par år været ude efter at 
leje ham, vi var ikke så vilde med 
projektet, men indvilligede til sidst, så efter 
han havde deltaget i Em i 2009 tog han 
turen til Italien, hvor han ligeledes blev 
kåret i 2010. Aftalen var så at de skulle 
have ham med til og klargøre ham til 
Verdensudstillingen i Østrig 2010 og vi 
derefter skulle have ham med hjem. Det 
var et underligt stille år, uden ham i 
stalden, han var savnet. 
 

 
 

Til Verdensudstillingen i Østrig 
opnåede Winterling en flot 
bedømmelse og gik i klasse 1a, den 
bedste klasse. 
 
I årene der gik deltog han i flere shows, 
kørestævner, springstævner og 
dressurstævner. 
 
Kørerstævnerne var ikke lige vores 
spidskompetence, så kørslen blev lagt 
lidt på hylden. 

 
 

Utallige er de ture og de oplevelser vi 
har haft i terrænet og ligegyldig hvad 
der er sket, har han altid stolet på mig, 
som den gang han totalt blev viklet ind 
i ståltråd og selv om han var ved at dø 
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af skræk, stod han stille, til jeg var 
kommet af og havde filtret ham ud 
igen. 
 
Han har også måtte lægge ryg til, når 
der var ridelejr og ungerne skulle 
have en tur på ham. 
 

 
 
 

 
Efter at HSDK var dannet skulle 
Danmark selvfølgelig også deltage i 
Europamesterskaberne i 2009. 
Winterling blev kørt i stilling til at 
deltage i spring med Lars Misser i 
sadlen, Haily af Elghuset med 

Chalotte i sadlen og Holly Elghuset 
med undertegnede, først skulle 
ekvipagerne udtages, hvilket også 
lykkedes. 
 

 
Så startede konditræningen for at 
kunne klare turen derned, men det 
endte med, at Jan var nødt til at ride 
Winterling i den daglige konditions 
træning, for at vi kunne nå det. 
Winterling klarede klassen super, 
men blev presset for meget og kom 
for skævt på et spring, så der var 
nedrivning. Holly sprang ud af 
banen midt i kuren, så det var 
farvel. Men superspændende at 
deltage. 
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Winterling har deltaget i show på 
Roskilde Dyrskue og Store 
hestedag, Samt været inviteret til at 
deltaget i en par-racespringning i 
forbindelse med Store Hestedag, 
sammen med Annas legendariske 
Bella. De gjorde en flot figur. 
 
 
 
 

 
Foruden alle de dejlige oplevelser 
vi har haft med ham, har han 
også sat sit præg på avlen, 
Winterling er blevet far til rigtig 
mange dejlige føl, i Danmark og 
rundt i verden, hvoraf vi stadig 
har 2 i stalden, samt et par 
børnebørn og et oldebarn. 

 

 
 
På denne måde har Winterling været en 
stor del af vores liv og hverdag igennem 
flere årtier. Han vil altid være i vores hjerter. 
Tak for ham og de oplevelser, han har 
beriget vores liv med. 
 
Stutteri Elghuset 
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Himlen er blevet 
en stjerne rigere. 

liz. 277/DK Winterling blev 20 år, 
født den 8. januar 1999 hos 
Kirsten og Allan Larsen og været 
i Ellen & Jan Hansens eje de 
seneste 18 år. Det har været en 
tung og meget svær beslutning, 
at skulle træffe for Ellen & Jan, 
men også en beslutning som er 
taget med hjertet og af respekt 
og kærlighed til Winterling.  

DTH er taknemmelig for de 
mange år, han har været med til 
at berige den danske avl i en 
positiv retning.  

Sidste generation af afkom bliver 
2021, hvor der forventes hele 5 
føl efter ham. Winterling 
formåede at sætte et flot aftryk for racen Dansk Tyroler Haflinger og ikke mindst 
hans charme og udstråling både i avlen, til shows/udstillinger og konkurrence. 
Et stort aftryk fra Winterling som Ellen og Jan med stor arbejdsindsats har sat, 
og det skal vi altid mindes og huske på! 

 

Bestyrelsen DTH 
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Medlemsarrangementer uge 28  

 
Der blev igen i år afholdt træningsdag på 
Stutteri Fredensberg i uge 28. Der var 
medlemmer og hjælpere (måske 
potentielt nye medlemmer) – i alt 35 
fremmødte.  
Der blev udvekslet erfaringer fra sidste 
år, gode råd og vejledningen blev 
gennemgået på storskærm.  
Rigtig mange havde valgt at deltage og 
flere nye medlemmer blev budt 
velkommen i DTH. 
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Der blev øvet i både kørsel og 
fremstilling, der blev grinet og snakket 
om løst og fast.  
 
Tak for opbakningen og håber alle 
kom glade og tilfredse hjem. 
 
Bestyrelsen siger tak til deltagere og 
en dejlig og konstruktiv dag.  
 
Bestyrelsen vil gerne efterspørge, om 
der er interesse for, at der afholdes 
lignende på Sjælland? Ved interesse 
vil vi straks sætte tæerne i blød og få 
nogen på banen i 2021. 
 

Stutterinavne i DTH.  

Der har været henvendelser på tilkøb 
af et Stutteri navn i DTH.  
 
I den forbindelse er det undersøgt om, der tidligere er lavet noget herpå som 
dokumentation på betaling af heraf. Da det ikke har været muligt af finde, har 
bestyrelsen udarbejdet et Diplom, som vil blive udleveret, hvis man ønsker det 
og ikke tidligere har modtaget et sådan. Udformningen er en lamineret udgave, 
hvor på Stutteri navnet er indsat og underskrevet af nuværende formand.  
 
Planen er udlevering af omtalte diplom til generalforsamlingen. Har man ikke 
mulighed for at deltage, vil det kunne eftersendes eller afleveres på andet 
givent tidspunkt efter aftale med Rikke 
Kargo Sørensen.  
En optælling af tilkøbt Stutteri navne er 
59 stk. Denne oplysning har vi fra 
tidligere oplysninger i nyhedsbreve og 
nyeste tilkøb. Da der kan være 
usikkerhed om det nøjagtige antal, er I 
være velkommen til at kontakte Rikke 
Kargo Sørensen med oplysning om; 
Stutteri navn tilkøbt, Stutterinavn samt 
hvornår.  
 
Sidste tilkomne stutteri navn:  
Lindholm  
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følAuktion i ebbs set fra stutteri 
fredensberg  

 
At deltage på den årlige følaktion i Ebbs – 
hjemmefra… 
Der er ikke meget, som forløber planlagt i år 
2020 grundet covid-19. Heller ikke måden 
hvorpå vi har kunne deltage på den årlige 
følaktion. Vi har i mange år kørt den lange 
vej til haflingernes højborg Fohlenhoff i Ebbs. 
Vi har på disse ferier nydt godt af den 
smukke Alpeudsigt, den ufiltrede vind (Sturm) og de smukke gyldne haflingere. 

Vi har i mange år deltaget på den årlige 
følaktion, og som oftest har vi haft et par føl 
med hjem til Danmark. I år kunne vi 
desværre ikke deltage grundet Covid-19. Til 
trods for, at vi ikke kunne deltage som 
vanligt, var vi alligevel opsat på at udvide 
vores haflinger besætning. Som noget nyt 
bestilte vi en personlig byder, som kunne 
hæve vinkeren for os. Herhjemme forsøgte 
vi at indfange den skønne tyrolerstemning, 
ved at vise videoer af haflingere på tv’et, 
afspille klassisk hornmusik og skåle i 
weissbier. Selskabet var skønt, og 

spændingen i top over, at skulle deltage på 
aktionen på en helt ny måde. I ugen op til 
auktionen brugte vi mange timer på at 
gennemse stamtavler, søge efter 
kåringsresultater på flere af hoppernes 
mødre, samt forsøgt at opdrive billeder på 
nogle af de spændende emner. I 
samarbejde med vores personlige byder, 
Anita og Lena (de deler team i Fohlenhoffs 
markedstingsafdeling), fik vi tilsendt billeder 
og videoklip af udvalgte føl.  Derefter tog vi 
stilling til, hvilke føl vi ønskede at aflægge 
bud på.  
Når udvalgte føl kom i arenaen, kontaktede vores personlige byder Anita os, og 
vi kunne undervejs tage stilling til, hvor meget vi ønskede at byde på hvert 
enkelt føl. Det lykkedes os med deres hjælp at købe kat. 46, Deluna ud af 
hoppen Delailah og efter hingsten Liz. Belando. Morfar er Liz. Wulkan. Vores 

  Deluna 

   Vina 
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jubel var stor – og det samme var vores 
byder. Vi sad herhjemme og skålede i 
Weissbier, mens vi ønskede hinanden 
tillykke. Det var meget uvant for os at 
byde uden at have set og fornemmet 
føllene på forhånd. Vanligvis står vi 
gerne klar på Fohlenhoff, når føllene 
ankommer, så vi kan tage noter af 
hvert enkelt føl.  
Da aktionen sluttede, fik vi igen kontakt 
med Fohlenhoff, og inden vi havde set 
os om, havde vi lavet en aftale om at 
købe yderligere tre føl. Vi købte føllet 

Vina ud af Violistin efter hingsten Liz. 
Alpenblick. Morfar er Liz. Buchberg. Vi købte 
også føllet Bamuna ud af Baronesse efter 
hingsten Liz. Stracato. Morfar er Liz. 
Alpenstein. Endeligt købte vi føllet Scharazan 
ud af Schuscha efter hingsten Liz. Manhatten. 
Morfar er Liz. Stainz.  

Det var ikke tilsigtet, at vi skulle 
beriges med hele 4 føl, men som 
så meget andet, så blev år 2020  
 

et specielt år. Til trods for det lykkelige udfald af 
aktionen, ser vi med stor længsel frem til at kunne 
sidde på tribunen igen og opleve næste følauktion. 
Føllene blev hentet den 3.10.2020. Vores gode 
venner, Henning Nissen og Anette Høy Andersen 
kørte med os hele vejen derned og retur. Hjælpen 
er guld værd.  
 
Vi havde købt en lille gave til vores bydere, som 
gjorde et kæmpe arbejde, og som leverede en høj 
service. Samarbejdet med dem gjorde det både 
trygt og spændende at købe føl. Vi kan varmt 
anbefale andre at benytte sig af Fohlenhoffs online 
byder.   Af Camilla Kragh 

  Bamuna 

   Scharazan 

  Scharazan - Helene - Bamuna - Vina - Inge - Deluna - Camilla 

Personlige bydere: Lena og Anita 
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Generalforsamling Haflinger Welt- Zucht - 
und Sportvereinigung 25.09.2020 

Generalforsamlingen ligger vanen tro i forbindelse med følauktionen, men i år, 
er det planlagt anderledes. DTH´s bestyrelse er inviteret med to 
repræsentanter.  Efter aftale deltog Jacob Nissen og Rikke Kargo Sørensen.  

For første gang afholdt via 
videomøde, hvor ikke mindre end 16 
var online (USA – Sverige, Danmark, 
Australien, Italien, Schweiz, Frankrig, 
Tyskland) enkelte fremmødte her bla. 
Robert Mair og Hannes Neuner fra 
HPT samt Wolfgang Kreikenbohm og 
Ute Rohwäder fra Pony Park 
Padenstedt. 

Velkomst fra Lukas Scheiber og tak 
for deltagelse til de enkelte fremmødte 
via videolink. 

Verdensudstillingen 2021: Endelig svar for afholdelse af Verdensudstillingen 
forventes sidst i februar 2021, dette i forhold til COVID-19.  
Dog er den største bekymring for Verdensudstillingen grundet arrangementets 
størrelse og besøgende fra mange lande, derfor er endelig afgørelse for 
afholdelse skubbet til februar 2021. 

Haflinger Europa Championatet 2021 Forventes afholdt d. 26. – 29. august 
2021 i Stadl Paura, igen med forbehold grundet COVID-19. Her forventes også 
mange deltagere og besøgende, men ikke i så stor grad som til 
Verdensudstillingen.   

Der er i Haflinger Welt- Zucht - und Sportvereinigung udarbejdet en forsikring til 
transport af heste, der deltager til Verdensudstillingen, som kan tilkøbes. Den 
dækker fra udrejse til hjemrejse. Mere herom når tiden nærmere sig og vi ved 
om Verdensudstilling er mulig at afholde.  

Nyt overordnet avlsprogram er på vej: Udarbejdet af Haflinger Welt- Zucht - 
und Sportvereinigung underskrives i december 2020. Udarbejdes på flere sprog 
og med hjælp til oversættelse. Avlsprogrammet sætter de overordnede rammer, 
med mulighed for tilpasning og ønsker i de enkelte avlsforeninger. Dette 
program har været undervejs gennem de seneste 7- 8 år, også her har renavl, 
generationer og fremmedblod været drøftet mange gange. Mere information 
herom når avlsprogrammet offentliggøres evt. med mulighed for gennemgang 
med HPT  
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Forbedringer var sidste punkt på dagsordenen og her fik alle ordet med 
tilføjelse om ønsker og muligheder til forbedring medlemsforeningerne imellem. 
Der var bred enighed om fortsat mulighed for deltagelse via video og på den 
måde mødes og ”ses” oftere. Det blev besluttet fremadrettet at tilbydes.  

 

Hingstekåring i Ebbs 2020  

I år kom ni treårige hingste fra 2017 til hingstekåring i Ebbs. Syv af de ni 
hingste, der blev fremstillet, blev kåret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vinderen blev hingst lic. 561 / T 
Akino.  
Hingsten er opdrættet af Neuner-
familien fra Schwendau i Zillertal 
Udstationeret til Ötztal Bahnhof  
 
 
 
Reservevinderen var hingsten  
562 / T Wotan 
Hingsten er opdrættet af familien 
Löffler fra Arzl nær Innsbruck. 
Udstationeret til Weer 
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I 2020 bedækker fire hingste i området Haflinger Horse Breeding Association i 
Tyrol ved avlestationerne i Ötztal-Bahnhof, i Lavant / Østtyrol, Weer og på 
Fohlenhof i Ebbs.  
 
De tre andre kårede hingste var der lavet aftaler med. De blev solgt til Hazel 
Thompson & Emily Bambridge i Storbritannien, Jason Kuystermans i Belgien og 
Gijsberg Bouw i Holland. 
 
De to hingste, der ikke opnåede kåring, 
blev kastreret og solgt til Holland.  
 

Billeder indsat efter aftale med 
redaktionen på Fohlenhof og med link 
direkte til deres hjemmeside, hvor 
billederne er lånt fra.  
https://www.haflinger-
tirol.com/de/aktuell/hengstkoerung-haflinger-pferdezuchtverband-tirol-2020.html 

  

https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/hengstkoerung-haflinger-pferdezuchtverband-tirol-2020.html
https://www.haflinger-tirol.com/de/aktuell/hengstkoerung-haflinger-pferdezuchtverband-tirol-2020.html
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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 Familien Nissen; Jacob & Henning, Rødekro 

20207/DK Hala 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) 

 

20352/DK Lundea Stine Mercedes Schnor, Ribe 

20209/DK Helia Susanne Ley, Varde 
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Bestyrelsen 
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