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En hilsen fra bestyrelsen: 

Julen nærmer sig og et nyt år står for døren. Det har været et år med mange 

udfordringer og overraskelser og hvor vi, både som medlemmer og i bestyrelsen, 

har været underlagt og udfordret med begrænsninger, ikke mindst med økonomien. 

Det glæder os at kunne skrive her, at trods udfordringerne er vi sammen lykkes 

både med afholdelse af kåringen og egnethedstesten i august og fået vendt 

økonomien til et pænt overskud. Dette kan vi takke alle jer medlemmer for – flere 

nye er kommet til og det viser sig efter kontingentopkrævningen i år, at selv om 

enkelte har valgt ikke at være medlem af DTH længere, så er der en øgning af 

medlemmer på hele 37 %.   

Vi skulle den 15. november 2020 have afholdt generalforsamling i Korsør, men efter 

udmeldelsen fra Statsminister Mette Frederiksen omkring COVID-19 valgte 

bestyrelsen enstemmigt at udskyde generalforsamlingen. Det ser dog ud til at der 

ingen regler er uden undtagelser, og en generalforsamling må afholdes indenfor 

gældende restriktioner. https://coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger. 

Spørgsmålet har og er om det er forsvarligt? Der har været drøftet muligheden for 

afholdelse via video samt for og imod afholdelsen af en fysisk Generalforsamling. Vi 

har i bestyrelsen besluttet at reservere en dato i det nye år for en afholdelse. Datoen 

er søndag den 7. marts 2021. Er der fortsat restriktioner grundet COVID-19 der gør, 

at det ikke er muligt at mødes fysisk, vil afholdelsen heraf tilbydes via video. Er der 

spørgsmål og/eller uenighed i bestyrelsens beslutning for en afholdelse via video, 

skal I være velkommen til at kontakte Rikke Kargo Sørensen. Der vil komme mere 

herom i næste nyhedsbrev eller pr. mail til alle medlemmer. 

Seneste opdatering omkring anmeldelse er, at efterforskningen er i gang. Det 

betyder også, at der ikke er kommet en retsligafgørelse endnu og derfor ikke 

yderligere at oplyse. (Vi henviser til tidligere nyhedsbreve eller I er velkomne til at 

https://coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger
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kontakte bestyrelsen, hvis I har spørgsmål.  Nyhedsbreve – Dansk Tyroler Haflingeravl 

af 1986 (haflinger-dth.dk) ) 

Vi ser nu frem til 2021 hvor arrangementer udover DTH` afholdelse af kåring og 

egnethedstest samt træningsdag (både på Sjælland og Jylland) også byder på plan 

om afholdelse af Verdensudstillingen i Ebbs d. 3. – 6. juni 2021 og Haflinger 

Europachampionat 26. – 29 august 2021 i Stadl Paura. Der er ikke fastsat en dato 

for afholdelse af kåring i DTH med HPT og heller ikke for træningsdagene grundet 

COVID-19 restriktionerne. Der er også usikkerhed omkring afholdelse af 

Verdensudstillingen og Haflinger Europachampionat. Alle venter på hvad der sker 

med smittetallene og om en vaccine åbner mere op. 

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

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

  

https://haflinger-dth.dk/nyhedsbreve/
https://haflinger-dth.dk/nyhedsbreve/


Nyhedsbrev nr. 5 - December 2020  Side 4 af 14 
 

PSSM1  

 

Der har d. 18. maj 2020 været udsendt mail til alle medlemmer omkring PSSM1 og 

skrevet herom i nyhedsbrevet fra den 3. juli 2020. 

Her oplyste bestyrelsen at hverken DTH eller HADK kan eller vil afkræve testning 

heraf, men opfordrede til at I testede jeres avlshopper og hingste, for på den måde 

at mindske videregivelse af denne lidelse. 

På baggrund af ovenstående er følgende heste testet og resultater indsendt til 

Stambogskontoret og videresendt til SEGES: 

PSSM1 testede heste  Ejer svar 

18117/DK Grace Ellen Hansen N/N 

19775/DK Haffi af Elghuset Ellen Hansen N/N 

16922/T Hella Ellen Hansen N/N 

18118/DK Holly af Elghuset Ellen Hansen N/N 

liz. 490/DK Stallone af Elghuset Ellen Hansen N/N 

19256/DK Sylgia Ellen Hansen N/N 

liz. 227/DK Winterling Ellen Hansen N/N 

      

UELN 040003824272420 Bamuna Familien Kragh N/N 

UELN 040003824149718 Brayony Familien Kragh N/N 

UELN 040003824281120 Deluna Familien Kragh N/N 

20675/DK  Highnoon Familien Kragh N/N 

20350/DK Malea  Familien Kragh N/N 

UELN 40003824183719 Malika af Fredensberg Familien Kragh N/N 

UELN 040003824150018 Minea Familien Kragh N/N 

20067/DK Mirinya Familien Kragh N/N 

17734/DK Morina Familien Kragh N/N 

L17786/T Nikita – B Familien Kragh N/N 

UELN 040003824267720 Scharazan  Familien Kragh N/N 

UELN 40003824189519 Selli Familien Kragh N/N 

UELN 40003824240020 Vina   Familien Kragh   N(N 

   

L20532/DK Candis af Fredensberg Inge Lindholm og Kim Frederiksen N/N 

      

18123/DK Malou Ditte Ehmsen og Christian Nielsen N/N 

L19770/DK Onana Ditte Ehmsen og Christian Nielsen N/N 

      

L19617/DK Canalope Louise Bloch N/N 

      

19069/DK Fidji Trine Huber N/N 

      

Waldhorn (testet posiktiv (n/PX) for vidergivelse med 50% 
til afkom, hvilket næppe sker da Waldhorn er kastreret) Vivica Lundman N/PX 
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Stor interesse for Haflinger racen: 

Der er en stigende interesse og henvendelser fra interesserede købere af en 

Haflinger og gerne fra DTH. Det er dejligt, men ikke mange som vi er bekendt med 

har heste til salg. Vi vil derfor opfordre jer medlemmer til at bruge DTH´s Facebook 

side og nyhedsbrevet hvis I har én til salg. Det forlyder sig at DTH´s FB side er 

jævnligt besøgt og der er ligeledes tilkommet flere medlemmer og interesserede 

købere. 

Året der gik i billeder:   Vi har bedt vores medlemmer om at sende 

billeder af jeres smukke heste. Derved bliver nyhedsbrevet mere nærværende.  

Der var en dejlig stemning under og efter 

årets kåring - billederne taler for sig selv. Vi 

vil endnu engang takke jer for den store 

deltagelse, opbakning og engagement blandt 

alle de deltagende. 

Vi vil hermed igen opfordre vores 

medlemmer til at sende info og billeder af jer og jeres heste, når I deltager i 

arrangementer, eller har andre nyheder I ønsker at dele i nyhedsbrevene.  
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Vi vil dertil lige 

nyde det 

fællesskab, 

som var med 

til at skabe 

rammerne om 

årets kåring. 

De østrigske 

dommere 

bemærkede at 

stemningen 

var god og hjælpsomheden blandt alle var stor. Vi er stolte og siger endnu engang 

tak til jer alle, der var med til at gøre dagen ganske særlig.  

Mad og drikke skal der til, også 

for vores 4-benede. Her er det 

Astralis af Fredensberg og 

hans ejer Pernille Krogsten. 

Herunder Pernille og Astralis til 

kåringstræning på 

Fredensberg  

Astralis og Strike af 
Fredensberg har været med til 
hhv. følskue og kåring i HADK i 
den her weekend. Strike er 
kåret som vallak i kl. 2A. 

Astralis blev bedste hingsteføl og reserve 
Best in show. 
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Gucci af Elghuset til kåring og fremvisning i 

august. Hun deltog blandt 2 års hopperne og fik 

en 1. plads. Derudover roste mange tilskuere 

hendes flotte og lange hårpragt, beskriver ejer 

Celina Dreyer.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lina Christensen ejer af Farina Formela og 

Hanne Alexandrine Dahl Wilstrup. 

Ligeledes et billede fra kåringen i august 

2020.  

 
Farina blev fremstillet som 1 års og er efter 

Linas egen hoppe Firefly af Fredensberg 

og Liz Mozart.  
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Øverste billede er fra kåringstræningsdagen, hvor Jacob 

og Henning Nissen var med til at få nerverne i ro, og 

give sparing så vi kunne træne videre og blive trygge 

ved netop kørsel.  

Canalope, der med Helene Kragh som kusk og hendes 

nye ejer Louise Bloch som hjælper bestod køreprøven i 

år, her sammen med resten af den stolte familie.  

Canalope er familiehest, hvor mor og 

datter deler dagene mellem sig. 

Victoria (foran Louise) har ligeledes 

lovet at hjælpe med at finde navn til 

det lille smukke føl der melder sin 

ankomst i 2021. Canalope har termin 

d 9.4.2021 og er bedækket med Liz. 

Seewind  

Nikita B og Emilie Degn-Pedersen 

ønsker glædelig jul. Emilie har part 

på Nikita B på Stutteri Fredensberg. Nikita B er ifolet med liz. Mozart og har termin 

16.5.2021 og er derfor ikke længere på stævnebanen, men en skovtur og hygge er 

der masser af tid til. I sommers nåede Emilie Degn og Nikita B at deltage til DM i 

Haflingersport i U12. 

Katrine Nørby 

Bjerg Hansen har 

part på 

Mirinya på Stutteri 

Fredensberg. 

Mirinya er ifolet 

med liz. Nasewise 

og har termin 

20.4.2021.   

 

 

  

Louise og Thomas Bloch, foran døtrene Viktoria og Amalie sammen med Canalope 

Emilie Degn- Pedersen sammen med Nikita-B 

Katrine Nørby Bjerg Hansen sammen med Mirinya 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969054238&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007969054238&__tn__=-UC*F
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Egnethedstest resultater:  

Endnu engang tillykke med de bestået ride- og køre prøver ifm. egnethedstestene.  

Der er modtaget underskrevet diplom til hver enkelt ejer og vi håber at kunne 

overrække det personligt til jer til Generalforsamlingen.  

Kan I ikke vente skal I være velkommen til at kontakte Rikke Kargo Sørensen for 

aftale om udlevering heraf.  

Den beståede egnethedstest medfører som tidligere beskrevet, at hesten får L foran 

deres stambogs nr.  

Alle heste der ikke færdiggør begge delprøver (Ride- og Køredelen) som 3-årig 

bliver fratrukket 5 %. Vi var af den overbevisning, at hvis testen var startet som 3 års 

og færdiggjort som 4 års, ville der ikke ske et fratræk på de 5%. Men det er ikke 

korrekt. Begge delprøver skal være bestået som 3-årig.  

Vi har en aftale med HPT, at man kan tage testen over to år, så man fx kører det 

ene år og tager ride-delen året efter. Det er selvfølgeligt stadig muligt.  

 

fra Venstre: Kim Frederiksen, Cadis af Fredensberg, Inge Lindholm-Clausen, Louise Hansen, Helene Kragh, Louise Bloch og Canalope 
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Vi afventer det nye avlsprogam fra HPT og derved om det fra næste år bliver muligt 

at stille sin vallak til en- dags -egnethedstest, som for hopper. Vi glæder os til at se 

jer næste år. Mere om dette i næste nyhedsbrev, når reglementet bliver frigivet fra 

HPT. Herefter vil vi også fortsætte vores arbejde med en oversættelse og guide til 

dem, der ønsker at stille deres heste til egnethedstesten i DTH.  

Som tidligere beskrevet er det muligt at stille med alle renavlede hopper til 

egnethedstest. Det er her ikke et krav, at de er kårede i DTH eller HPT. Vi håber at 

kunne gøre denne del af vores kåring til et aktiv, som flere vil gøre brug af.  

Følgende er bestået med resultaterne: 

L20532/DK Candis af Fredensberg 

Bestået delprøve ridning 2019 og kørsel 2020 med samlet resultat:  

Sehr Gut (Meget godt) – 7,8 p. ud af 10. 

 

Kusk: Louise Hansen Hjælper: Kim Frederiksen 

Avler: Familien Kragh Helene & Karsten & Camilla, Varde  

Ejer: Clausen Inge Lindholm & Frederiksen Kim, Varde  

M: 19617/DK Canalope (7,5 p/147 cm) 

 EL18608/T Cabo da 

Roca 
liz.420/T Masur 

PE16947/T 

Cornada 

liz.280/T 

Wolfgang 

PE18271/T 

Castra 

liz.207/T 

Mahatma 

F.: liz.499/T Mozart 

EL19190/T Astene liz.401/T Mouton 

PE18194/T 

Alyshia 

liz.200/T 

Abendstern 

PE17997/T 

Daurela 

liz.207/T 

Mahatma 

Robert Mair, Rikke Kargo Sørensen og Kim Frederiksen med Candis af Fredensberg 
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L20207/DK Hala  

Bestået delprøve ridning og kørsel 2019 med samlet resultat:  

Gut (Godt) – 6,91 p. ud af 10.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Avler og Ejer: Nissen Henning & Jacob, Rødekro 

Rytter: Ditte Ehmsen Kusk: Jacob Nissen Hjælper: Henning Nissen  

 

 

L19617/DK Canalope 

Bestået delprøve ridning 2019 og kørsel 2020 med samlet resultat:  

Gut (Godt) – 6,58 p. ud af 10. 

 

  

Kusk: Helene Kragh Hjælper: Louise Bloch 

Avler: Kraxner* Werner, Bludenz  

Ejer: Louise Bloch, Varde 

M: 19423/DK Haffa (7,5 p/148 cm) 

PE18104/T Hevelyn liz.167/T Walzertakt 

PE16389/T 

Hofdame 

liz.150/T 

Alpenstein 

13764/T 

Schelma 

1406 

Winterstein 

F.: liz.334/T Naseweis 

EL17397/T Dematteo liz.181/T Nordtirol 

L14483/T 

Dorlis 

liz.101/T 

Amadeus 

P14299/T 

Junella 

1514 

Nabucco 

M: 
EL18608/T Cabo da Roca  

(79 p/151 cm) 

PE16947/T Cornada liz.280/T Wolfgang 

14251/T 

Caritas 

liz.101/T 

Amadeus 

PE15791/T 

Fairy 

liz.167/T 

Walzertakt 

F.: liz.420/T Masur 

PE18271/T Castra liz.207/T Mahatma 

L16245/T 

Carla 

liz.203/T 

Wegbereiter 

14489/T 

Heike 

1262 

Midas 
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L19770/DK Onana 

Bestået delprøve ridning 2019 og kørsel 2020 med samlet resultat: 

Befridigend (Tilfredsstillende) – 6,31 p. ud af 10.  

 

Kusk: Ditte Ehmsen Hjælper: Jacob Nissen 

Avler: Nissen Henning & Jacob, Rødekro  

Ejer: Ehmsen Ditte & Christian Dal Nielsen, Varde 

M: 15786/DK Ofelia (76 p/146 cm) 

13998/DK Ondula liz. Stromboli 

10662/T 

Otti 

1404 

Natan 

12110/T 

Filou 

1318 

Strumer 

F.: liz.337/T Barolo 

PE17099/T Abba liz.238/T Barkas 

14661/T 

Andri 

liz.177/T 

Aberlord 

12749/T 

Monpti 

liz.173/T 

Barrique 

Fra Venstre: Robert Mair, Jacob Nissen, Henning Nissen og Jørgen Konge Fra Venstre: Jørgen Konge, Ditte Ehmsen, Robert Mair 

Fra Venstre: Robert Mair, Louise Bloch, Jørgen Konge og Helene Kragh Fra Venstre: Louise Hansen, Kim Frederiksen og Robert Mair 
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Præsentation af:  "The Haflinger - Encounters in 

Tyrol, South Tyrol and in Trentino" 

 

Bestyrelsen har modtaget mail fra Haflinger Welt- Zucht- und Sportvereinigung hvori 

De ønsker at præsentere DTH´s medlemmer for den nye bog "The Haflinger - 

Encounters in Tyrol, South Tyrol and in Trentino". Den vedlagte pressemeddelelse 

skal give et første glimt af den nye bog: 

 

”Hvordan har verdenshistorien påvirket Haflinger-racen? Hvorfor er Haflinger ikke 

kun gode arbejdsheste, men også terapeuter, rideinstruktører og hestesport ess? 

Hvad har formet racens karakter? Hvad giver den sin charme? 

Haflinger er ikke kun en hesterace blandt mange; det er en integreret del af daglige 

liv og kultur for de mennesker, der bor i den 

europæiske region Tyrol-SydtyrolTrentino. 

Treogtyve artikler fra de tre provinser giver 

en fascinerende indsigt ind i hestens og folks 

historie og hverdag. Baseret på placeringer, 

der er af særlig betydning for racen, 

kortlægges en sti over de tre provinser, som i 

den nærmeste fremtid faktisk vil forbinde 

dem i form af Haflinger langdistance-ridesti.” 

▹Rigt Illustreret     

▹ Med interessante fakta og 

baggrundsinformation 

▹ For Haflinger fans og alle hest elskere! 

 

Med venlig hilsen 

Luca Marini 

Haflinger Welt- Zucht- und Sportvereinigung 

 

Der er lavet et opslag herpå på DTH´ facebooksiden 

https://www.facebook.com/groups/TyrolerHaflinger  

  

https://www.facebook.com/groups/TyrolerHaflinger
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Bestyrelsen  

  


