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Hilsen fra bestyrelsen 
DTH’s 37. kåring 2022 blev afholdt i Revsø d. 6. – 7. august hvor hele 33 heste var 
tilmeldt og deltog lørdag og søndag. Det blev igen en rigtig god weekend med 
haflinger-hesten i centrum, fællesspisning og socialhygge lørdag aften, hvor Robert 
Mair igen lod sig stille op til avlsspørgsmål og drøftelse. Desværre måtte Hannes 
Neuner melde afbud til Kåringsweekenden grundet sygdom, hvilket betød at Romed 
Posch tog rejsen herop sammen med Robert Mair. I forbindelse med følauktionen i 
Ebbs d. 24. september 2022, bad Romed Posch om, at sende alle jer medlemmer en 
hilsen og sige tak for en god Kårings weekend og modtagelse af ham her i Danmark. 
Samtidig en hilsen til jer alle fra Hannes Neuner, som bestyrelsen i forbindelse med 
hans afbud og sygdom tilsendte en blomst, med ønske om god bedring fra alle DTH´s 
medlemmer og bestyrelsen.  

Ud over kåringen blev der for første gang i DTH, mulighed for hjemmebesigtigelse af 
føl. I alt blev 8 føl hjemmebesigtigede. DTH siger tak for den gode modtagelse af 
tilbuddet og jeres måde, at byde Rikke Kargo Sørensen velkommen på, når hun var 
på besøg.  

Aktivitetsgruppen har på DTH’s facebookside, undersøgt jeres interesse for en 
aktivitet, og her synes at være størst interesse for foredrag og arrangementer med 
hest. Vi ved der arbejdes bag kulissen på noget, som vi alle er spændte på at høre 
mere om. Husk at der er plads til flere frivillige i aktivitetsgruppen. 

I forbindelse med følauktionen i Ebbs, havde DTH bestyrelse modtaget invitation til 
Generalforsamling i Verdensforeningen om søndag. Her deltog Helene Kragh, Jacob 
Nissen og Rikke Kargo Sørensen fra DTH. Emner på dagsordenen udover den 
officielle gennemgang af regnskab var: Haflinger-Europachampions 2024, som 
afholdes i perioden 7. – 13. oktober i Meran Italien, Verdensforeningen er kommet 
på FB: https://www.facebook.com/HWZSV.   

Ny formand for de ekstraordinære medlemmer i Verdensforeningen (herunder DTH) 
er fundet. Muligheden for at mødes blev ligeledes i Ebbs, efter invitation fra 
Wolfgang Kreikenbohm. Ny formand er Karl- Heinz Arens, formand for Original 
Haflinger Pferde, Tyskland. Der ønskes et tæt samarbejde med DTH og hjælp til 
afholdelse af et større nationalt arrangement. Samarbejdet, Ideen og midler blev via 
Karl-Heinz Arents orienteret om til Generalforsamlingen i Verdensforeningen og 
taget positivt imod. Mere herom når endelig dato er fundet –sted forventes at blive i 
Pony-Park Padenstedt.  

Med venlig hilsen - DTH Bestyrelsen 

https://www.facebook.com/HWZSV
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Tak til Henrik Hansen  
En stor tak til Henrik Hansen, som har taget beslutningen om ikke at 
genopstille i år som frivillig i DTH´s bestyrelse. Henrik har været en 
del af DTH´s bestyrelse i mere end 30 år 
både som aktiv avler, Webmaster, 
næstformand og altid været på pletten med 

kamera, hvor mange gode minder er forevigede. Henrik har 
ikke længere den samme tid til bestyrelsesarbejdet, da Janet 
og Henriks passion for hunde også fylder meget, og blevet en 
stor succes. Henrik vil fortsat udenfor bestyrelsen være 
behjælpelig med hjemmesiden og en ekstra hånd til blandt 
andet kåring, hvis behov herfor. Herfra bestyrelsen en STOR 
tak for din tid i DTH og vi ønsker Henrik og Janet alt det 
bedste med jeres hunde og avl i Kennel Lundhedens.  

Tyroler Haflingeravls kalender:  
Kalenderen 2021- 2022   
2. – 4. juni 2023 Roskilde Dyrskue  
26 – 27. maj 2023 Åbenrå Dyrskue  
9. – 11. juni 2023 Det Fynske Dyrskue  
29. juni – 1. juli 2023 Landskuet i Herning  
28. juli 2023 Ribe dyreskue  
August 2023 Kåring DTH 
12. november 2022 Generalforsamling DTH  
7.10 – 13.10 2024 The 2024 European Haflinger Championship will take 

place in the week from 07 to 13/10/2024 in 
Merano/Meran! 
 

 

Der kommer mere information omkring EM når det er klar. Men dato er nu meldt ud 
på facebook.  Haflinger Welt- Zucht- und Sportvereinigung HWZSV | Facebook  

Kære medlemmer- meld gerne ind til os, hvis der er datoer der bør komme i vores 
kalender.  

https://www.facebook.com/HWZSV
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Kåring 2022: 
Tillykke til jer alle og tak for deltagelse og hyggelige timer i forbindelse med 
Kåringsweekenden i Revsø. Bestyrelsen har modtaget god feedback pr. mail og i 
offentligt forum. Der har også været 
enkelte opslag på Facebook med 
enkeltes frustration omkring 
manglende oprangering omkring 
følfremvisningen. Dette er taget til 
efterretning, og det er drøftet med 
HPT.  
Vi vil benytte lejligheden til at sende et 
ønske til alle medlemmer, om vi alle 
husker at bruge DTH´s facebook side, 
så vi kan dele de gode oplevelser fra 
weekenden.  

De positive 
tilbagemeldinger er heldigvis mange, og generelt opleves god 
omtale af DTH kåringsweekend, både omkring den gode 
stemning, sponsorgaver, ”Klubtrøje”, banepynt og tilgængelig 
bestyrelse samt fællesspisning. Vi lægger os i trøjen for netop, 
at gøre kåringsweekenden til en god oplevelse, da 
kåringsweekenden er højdepunktet i vores forening.  
 Endnu et nyt tiltag som vi faktisk er ret stolte af, er mere fokus 
på billeder af jeres Haflingere. Vi vurderer, at disse billeder 
både er til gode for jer som medlemmer og som reklame for 
foreningen. Vi vil udvide denne del, og sørge for også at få 
billeder af hver hest, efter oprangeringen og med 
sponsorgaver. Dette vil kræve pause mellem hver klasse så 
gaver uddeles.  
I år var der 21 dyr til fremstilling og kåring lørdag og 10 føl til 

fremstilling søndag hertil kommer de 8 føl, der er besigtiget af Rikke Kargo Sørensen 
ved hjemmebesigtigelse.  
I år var der også 
2 vallakker til 
fremstilling, 
hvilket er en 
mulighed men 
har ikke været 
brugt så meget.  

 Twinkle. Ejer: Stutteri Dalsminde, Dal, Ditte & Christian Ehmsen, Varde 
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Kåringsvinder 2022 
Kat.-Nr. 12: Alice  
Født:  16.02.2019  
Stang: 152 Bånd: 161 
Gjord: 172 Pibe: 18 
Avler: Gruber Hermann,  
Kolsaßberg   
Ejer: Madsen Grethe, 
Vordingborg 

Note: God moderne type, 
kønt hoved, god 
ganascherfrihed, god hals, 
god forpart/forlemmer, 
skrå skulder, fint 

fundament, god skridt og trav 
energisk, midterstykke lidt 
spændt/stramt.  

 

 

  

M: 19850/T Arielle (p. 7,9)  

PE17099/T Abba liz.280/T Wolfgang 

14661/T 
Andri 

liz.177/T 
Aberlord 

PE15791/T 
Fairy 

liz.167/T 
Walzertakt 

F.: liz.472/T Sternwächter 

PE17357/T Maurina liz.350/T Stainz 

E16343/T 
Maurizia 

liz.101/T 
Amadeus 

PE16325/T 

Solvina 

liz.201/T 

Standsschütz 

Type  8 Forlemmer  8 
Hoved   8 Baglemmer  7 
Hals   8 Gangkorrekthed  7 
Forpart   8 Skridt  8 
Midtstk   7- Trav/gangdynamik  8- 
Bagpart   8 (Galop for hingste)   
Resultat 
samlet   7,7÷ 
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Bedste dansk avlet 3 års 2022:  
Kat.-Nr. 14:  Hennika 
Født:  17.03.2019  
Stang: 148 Bånd: 156 
Gjord: 175 Pibe: 18,5 
Avler: Stutteri N, 
Henning & Jacob 
Nissen, Rødekro 
Ejer: Linda Arum, 
Rakkestad 

Note: God type, kønt 
hoved, god hals, god 
forpart, god skridt, 
mangler lidt energi i 
trav og en smule 

snæver bagtil. 

Type  8 Forlemmer  7 
Hoved   8 Baglemmer  7 
Hals   8- Gangkorrekthed  7 
Forpart   8 Skridt  8 
Midtstk   8- Trav/gangdynamik  7 
Bagpart   7 (Galop for hingste)   
Resultat 
samlet  7,5 + 

 

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.277/DK Winterling 
Skovlygaardens 

14644/DK Charmant liz.135/T Wildkogel 

13661/T 
Charlotte 

1406 
Winterstein 

13831/T 
Tamella 

1473 
Wildspitz 
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Soigneringsvinder:  
Kat.-Nr. 37 Manfred 
Født: 28.04.2009 
Stang: 153 Bånd: 161 
Gjord: 182 Pibe: 20  
Avler: Madsen, Grethe, 
Vordingborg 
Ejer: Ane Venø, Varde   

Note: God type, god hals og 
forpart, skrå skuldre, 
markeret mankestykke, god 
skridt samt gangkorrekthed.  

 

  

M: 18116/DK Aurikel II (75 p.) 

15123/DK Andorra liz.194/T Aurel 

13912/T 
Alexia 

1491 
Standard 

14553/T 
Allegra 

Liz.101/T 
Amadeus 

F.: DE473730307005 Maisturm  

DE302022746296 
Capri-Nevana  DE373771103391 Maifürst  

15062/T 
Chippa 

1514 
Nabucco 

DE771105784 
Riska 

DE22062383 
Mithras 

Type  8 Forlemmer  7 
Hoved   7 Baglemmer  7 
Hals   8 Gangkorrekthed  8 
Forpart   8 Skridt  8- 
Midtstk   7 Trav/gangdynamik  7 
Bagpart   7 (Galop for hingste)   
Resultat 
samlet  7,5  
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Mønstringsvinder:  
Kat. Nr. 2 Calima van Brokert 
Født:  25.04.2021  
Klassifikation: IIa+ 
Stang: 136 cm  
Mønstre: Trine Clemmesen Schmidt 
Avler: Wim Grevers Jan, Holland 
Ejer:  Martens, Tinglev    

Note: God type, kønt hoved, passende 
god forpart, god skridt/taktfast. 

 
 
 
 
 
 
  

M: 19175/T Casillasa 

14000/T Clarissa  liz.200/T Abendstern 

11879/T 
Caoru  

1293 
Stürmer  

L14483/T 
Dorlis 

Liz.101/T 
Amadeus 

F.: liz.481/T Wulkan 

P18308/T Myssie Liz.412/T 
Walzertraum 

P16433/T 
Marsala 

1338 
Afghan II 

PE17099T 
Abba 

liz.280/T 
Wolfgang 

Type 8 Forlemmer 7 
Hoved  8- Baglemmer 7 
Hals  7+ Gangkorrekthed 7 
Forpart  8 Skridt 8 
Midtstk  7   
Bagpart  7    
Resultat 
samlet  7,4 

https://www.haflinger-tirol.com/it/federazione-allevatori-cavalli-haflinger/afghan-ii.html
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Følfremvisning  

I år har vi forsøgt med følfremvisningen om søndagen.  

De foreløbige evalueringer af dette har været positive, så umiddelbart håber vi at 
kunne fortsætte dette. Vi håber jo, at vi fortsat kan have samme fine tilslutning til 
den årlige begivenhed – nemlig kåringen.  

10 føl til fremstilling, derudover er de 8 føl som er besigtiget af Rikke Kargo Sørensen 
ved hjemmebesigtigelse. Det er dejligt der er gang i avlen i vores forening. Flere føl 
var allerede solgt inden årets kåring, men nogle stod også stadig til salg i kataloget. 
Det er jo også vores udstillingsvindue, så igen er vi glade for, at der netop var aftaler 
om fotografering, både til hovedbilleder men også da de 
blev vist i ringen.  

Der var skuffelser over, at der i år ikke var oprangering af 
følfremvisningen. Det har vi drøftet med HPT, og 
fremover har Bestyrelsen forsøgt, at sikre os at det sker 
hvert år fremadrettet. Det skal nævnes, at det er noget 
særligt i Danmark. Ingen andre steder/lande gøres det, 
udelukkende en klassificering og besigtigelse for 
udstedelse af et hestepas. Da misforståelsen ved 
kåringen i august i år ikke medførte den forventede 
oprangering, gav HPT lov til, at dele ikke bare 
klassifikationen med jer, men også hvilke karakterer de 
enkelte føl har opnået. Det er dog vigtigt at pointere at 
disse karakterer ikke er at sammenligne med 
kåringskaraktererne, og ikke er forventeligt til næste år. 
Se skalaen forrest i kåringskataloget.  
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HPT har med det nye avlsprogram skærpet kravene for hingste, så disse nu skal opnå 
7,6 og ikke som før 7,5. Af føllene i år opnåede Sergent af Fredensberg 7,6 og blev 
derfor inviteret til at komme igen som 1 års. Derved ikke sagt at de hingsteføl der 
opnåede 7,5 ikke ønskes genfremstillet. Alle avlere bør kikke på deres afkom og 
vurdere om de unge heste har flyttet sig, har udviklet sig i positiv retning, og 
derefter vurdere hvorvidt disse ønskes stillet og fremvist som både 1 og 2 års. Inden 
den endelige kåring som 3 års.  
 
Kat.-Nr. 25Navn: Sergent af Fredensberg Født:  09.03.2022  

2022: Klassifikation: 7,6 = IIa+  
Ønskes fremstillet igen som 1 års.  

Avler: Stutteri Fredensberg; Kragh 
Helene & Karsten & Camilla, Varde  
Ejer:  Stutteri Fredensberg, Familien 
Kragh  

  

M: 20386/DK Brayony (7,5 / 146 cm)  

L19234/T Blaze    liz.412/T Walzertraum 

P18169/T 
Beatrice 

liz.266/T 
Straden 

PE17099/T 
Abba  

liz.280/T 
Wolfgang  

F.: liz.410/T Sevruga   

PE16964/T Balena liz.335/T Salzmann 

15407/T 
Benida 

1514 
Nabucco 

14930/T 
Steinröst 

liz.254/T 
Samarkand 
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Egnethedstest  

Egnethedstest: del-test ridning 

 

Hold 1: Manfred og Haflingegaarden Margaritta  

 
Hold 2: Hazel og Malika af Fredensberg  
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Kat.-Nr. 30   Bestået deltest ridning 

Navn:  20384/DK Haflingegaarden Margaritta 

Født:  18.04.2017   

Rytter:  
Torben 
Christensen 

Hjælper:  
Pernille Gerstrøm 

Avler: Anette 
Christensen, 
Agerskov 

Ejer: Pernille 
Gerstrøm, Aabenraa 

 

Kat.-Nr. 37 

  

M: DE4272700422707  
Montana  

DE427270128400  
Stini D  

DE461616001801 
Anis 

DE327270382693 
Anke-Do  

DE342440368393 
Steinalm Malea BZ329X 

Amsterdam 

F.: HAH 38 DK HA Sternfänger  

Remix  Steintänzer 

E16324/T Rosita  liz.256/T Novalis 14822/T 
Gina 

DE341421436092 
Steinach 
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Navn:  Manfred    Bestået deltest ridning 

Født: 28.04.2009     
 

Rytter:  Ane Venø 

Hjælper: Helene Kragh  

Avler:  Madsen, Grethe, 
Vordingborg 

Ejer:  Ane Venø, Varde  

 

 

 

 

  

M: 18116/DK Aurikel II (75 p.) 

15123/DK Andorra liz.194/T Aurel 

13912/T  

Alexia 
1491 

Standard 
14553/T 

Allegra 
Liz.101/T 
Amadeus 

F.: DE473730307005 Maisturm  

DE302022746296 
Capri-Nevana DE373771103391 Maifurst  

15062/T 

Chippa 

1514 

Nabucco 
DE373771105784 

Riska  

DE 
22062383 
Mithras  
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Kat.-Nr. 11 

Navn:  Malika af Fredensberg   Bestået deltest ridning 

Født:  25.02.2019   

Rytter: Mie Christensen  

Hjælper: Helene Kragh 

Avler:  Stutteri Fredensberg, 
Camilla, Karsten og Helene 
Kragh, Varde 

Ejer:  Stutteri Fredensberg, 
Camilla, Karsten og Helene 
Kragh, Varde 

 

 

  

M: E20350/DK Malea (7,9 / 152)  

19226/T Marlana liz.234/T Anselazio 

EL17817/T 
Manda 

liz.201/T 
Standschütz 

13916/T 
Annette 

1338 
Afghan II 

F.: liz.493/T Starkwind 

PE17709/T Mona II liz.350/T Stainz 

14733/T 
Miette 

1338 
Afghan II 

PL16325/T 
Solvina  

liz.201/T 
Standschütz 
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Kat.-Nr. 17 

Navn:  Hazel     Bestået deltest ridning 

Født:  11.03.2018  

Rytter: Maria Louise Mathiasen 

Hjælper: Henning Nissen 

Avler:  Stutteri N, Henning & 
Jacob Nissen, Rødekro 

Ejer:  Maria-Louise Mathiasen, 
Varde 

 

 

 

 

 
 

  

M: L20207/DK Hala (7,4 p/ 150 cm) 

19423/DK Haffa liz.334/T Naseweis 

PE18104/T 
Hevelyn  

liz.167/T 
Walzertakt 

EL17397/T 
Dematteo  

liz. 181/T 
Nordtirol 

F.: liz.493/T Starkwind 

PE17709/T Mona II liz.350/T Stainz 

14733/T 
Miette 

1338 
Afghan II 

PL16325/T 
Solvina  

liz.201/T 
Standschütz 
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Generalforsamling 2022: 
Husk tilmelding hertil, i år udvides arrangementet med både frokost, aftensmad og 
indslag. 

Invitationen og dagsorden er sendt ud til alle medlemmer den 14.10.22. Der bliver 
en ledig plads i bestyrelsen, så har du et bestyrelsesmedlem i maven, så få denne 
pudset af. Vi har en arbejdsom bestyrelse, hvis vi selv skal sige det. De fleste møder 
foregår på Zoom, hvilket gør, at vi dels sparer på udgifterne til mødeafholdelse, men 
ikke mindst har mulighed for at være nærværende. Vi har både arbejdsmøder og ad-
hock møder på zoom, og vi er alle tæt på beslutninger.  

GENERALFORSAMLING I DANSK TYROLER-HAFLINGERAVL AF 1986 
 
Lørdag den 12. november 2022 KL. 13.00 
 
AFHOLDELSESSTED: HOS ANN NYEMANN NIELSEN, HAVNSØVEJ 288, 4591 
FØLLENSLEV 
 
Det er tilladt, at have sin ægtefælle med under selve generalforsamlingen, men 
vedkommende har ikke stemmeret, hvis der ikke foreligger medlemskab af DTH. 
 
DTH vil gerne invitere alle medlemmer til generalforsamling og i den forbindelse 
invitere på både frokost og aftensmad. 
Der er frokost kl. 12.00 bestående af 2 halve sandwich (Kylling - skinke/ost - laks) 
 
kl. 13.00 begynder generalforsamlingen. 
 
kl. 18.00 vil der være aftensmad forret: Hokkaidosuppe hovedret: Skinke m. 
kartofter/flødekartofter og grønt. 
 
Prisen for medlemmer: gratis 
Prisen for ikke medlemmer: frokost 30 kr. aftensmad 105 kr. 
Dertil vil der være kaffe og kage. 1 vand/øl inkl. frokost og aftensmad, herefter 
mulighed for tilkøb til fordelagtige priser. 
 
Senest tilmeldingsfrist FREDAG d. 28/10 til Helene Kragh pr. 
mail: sekretaer@haflinger-dth.dk  
 
Er der spørgsmål kontakt da gerne Rikke Kargo Sørensen pr 
mail: formand@haflinger-dth.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
  

  

mailto:sekretaer@haflinger-dth.dk
mailto:formand@haflinger-dth.dk


Nyhedsbrev nr. 3- Oktober 2022- Side 18 af 28 
 

Følauktion og jubilæum Ebbs  
Følauktionen på Fohlenhof i Ebbs er en tilbagevendende begivenhed, vi hvert år ser 
frem til. 

I år fandt auktionen sted d. 24. 
september og vi var en gruppe på 
20 personer afsted fra Danmark.  

De første dage i Østrig blev brugt 
på at holde lidt ferie, desuden gik 
turen fredag til hingstealmen. På 
almen går de 1 og 2 års hingste 
der er udvalgt af HPT som mulige 
hingste kandidater, det er altid 
både spænende og fascinerende 
at se flokken af unge hingste i 
deres naturlige element. 

Da vi nående frem til lørdag var det tid til auktionen, i år med 91 føl udvalgt. De 
fleste føl mødte op og kom igennem 
dyrlægekontrollen. I hallen kunne 
de alle besigtiges inden auktionen. 
Stemningen inden aktionen emmer 
af spænding.  

 

I år var der købt et føl til Danmark 
allerede inden auktionen, til stutteri 
Fredensberg, nr. 71.  
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På auktionen lykkedes det at købe to føl mere til Danmark. Katalog nummer 12 til 
stutteri Dalsminde og katalog nummer 90 til Stutteri Fredensberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle føl der var mødt til auktionen, blev solgt, eller opnåede ikke minimums bud, og 
avlerne valgte at tage dem med hjem igen. I år opnåede føllene en gennemsnitspris 
på 4.600 euro mens det dyreste føl på auktionen opnående en pris på 16.700 euro.  

 

Søndag var der fejring af 
Fohlenhofs 75 års jubilæum, der 
var lagt op til en festdag. På 
bedste østirsk maner var der fyret 
op for tyrolerstemningen med 
hornmusik fra morgen af. 
Herefter var der show med 
præsentation af hingste. Her så vi 
alt fra kvadrille, dressur, 4-spand, 
spring og voltigering. Afsluttende 
for showet kom Claus Luber med fire af sine hingste, og gav en fantastisk opvisning 
med hingstene foran sin stridsvogn. Fantastisk at være vidende til og opleve det 
samarbejde der var mellem kusk og heste.  
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Nyt fra aktivitetsgruppen  
Vi i aktivitets gruppen er så småt begyndt at arbejde på nogle arrangementer, efter 
jeres ønsker fra afstemningen på Facebook. Ud fra meningsmålingen, er stemningen 
lige nu primært for foredrag og aktiviteter med hest, det er disse ting vi er startet 
med at arbejde videre med.  

Vi kan løfte sløret en smule for hvad vi arbejder på først, selvom vi endnu er i den 
tidlige fase. Vi arbejder på at arrangere en dag med foredrag. Denne dag kommer til 
at være i Jylland, men vil undersøge muligheden for at kunne være med online også. 
Datoen bliver i det nye år, når vi er ovre generalforsamling, og julefrokostræset har 
lagt sig.  
 

I gruppen sidder vi Pernille Gerstrøm og Ditte Ehmsen, men vi kunne godt bruge en 
til to personer mere, da vi begge er fra Syddanmark, kunne godt bruge nogle fra 
øerne eller andre dele af Jylland, så vi kan få spredt arrangementer ud i hele landet, 
til alle vores medlemmer.  

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/I er 
deltagende i et Haflinger arrangement eller dyrskue.  

 

Hilsen  
 
Pernille og Ditte  
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DM ved haflingersport 
DTH flot repræsenteret til dette års DM for haflingere.  
 
Til dette års DM for haflingere var DTH rigtig flot repræsenteret. Foreningen havde 
heste med i alle DM klasserne, og alle leverede nogle fine resultater.  
Specielt i DM for ungheste dressur gjorde DTH rent bord, og udfyldte alle 
podiepladserne.  

Også i de resterende klasser var foreningen flot repræsenteret og her blev der også 
leveret flere flotte resultater.  
 
I DM for juniorer havde DTH to gamle garvede stævne heste med, som også lavede 
flotte resultater med deres unge ryttere.  
 
Alt i alt et stævne med rigtig mange fine heste fra foreningen.  
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Ungheste DM, Haflingergaarden Margaritta  
Første weekend i august var Pernille og jeg afsted med Haflingegaarden 
Margaritta (Maggi) afsted til UDM for Haflinger i dressur. En super hyggelig 

weekend, hvor vi også havde 
Amalie med Cybille med, som 
startede junior DM.  
Vi har kun haft Maggi med til 
ganske få stævner, så vi var ret 
spændte, men hun var bare 
super cool, og kiggede hverken 
på banerne eller sagde noget til 
at overnatte ude.  

Fredag red vi 75 % i LC2 og vi endte som 
samlet nummer 3 i UDM. Vigtigst af alt så 
havde vi tre super ture og en hyggelig 
weekend. Lørdag aften var der festmiddag 
som også involverede underholdning og 
kæphestespring for dem på to ben. 
Pernille også fortjent blevet kåret til årets 
groom. Tak for hjælpen! Også tak til HSDK 
for et godt stævne.  
 
Nu ser vi frem til endnu flere stævner med 
Maggi, og at tage hul på de lidt højere 
klasser (senest 1. plads til d-stævne i LB1 
med 70 %). Og hvem ved - måske vi kan 
ride med om nogle mesterskaber i 
2024. 🙂🙂 
 

Billeder af Matilde. w. Photography  
 
Med venlig hilsen  
Maria Feldberg  
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Championat 2022  
Championatet er vel afholdt igen i år, dog ikke med helt så mange starter som vi er 
vant til. Derfor gav det et mindre underskud på 3000 kr. som henholdsvis HADK og 
DTH har delt. 

I år har der været championatklasser lørdag og diplom klasser søndag i dressur og 
spring. Dertil har der HADK afholdt Materialeprøve for 2 hingste om lørdagen. 
Denne del har DTH som avlsforening selvfølgelig ikke kunnet støtte op omkring, da 
det er imod avlsprogrammet, men bestyrelsen mente ej heller, at det var 
nødvendigt at vedlægge veto. Det var vigtigt for DTH at championatet og HADK´s 
materialeprøve blev holdt 
adskilt, og dette lykkes på 
fineste vis. Hingste deltog i 
championatsklasserne, og 
bestod henholdsvis spring 
(championatspring klassen og 
løsspring) og dressur 
(championatsklassen plus 
fremmedrytter). Derefter var 
der dyrelægekontrol og til sidst 
en udholdenhedstest. Begge 
hingste bestod.  

Denne 
materialeprøve/Egnethedstest 
er meget forskellig fra at 
afholde en stationsafprøvning 
på 30 dage som den der foregår 
i HPT regi.  

Som du kan læse i 
avlsprogrammet, så er er 
egnethedstesten for hingste en 
del af udvælgelsen af hingste.  

Artikler – Dansk Tyroler Haflingeravl af 1986 (haflinger-dth.dk) 

Championatet blev afholdt i Revsø og DTH-heste var fint repræsenteret. 
Championatet har også i år givet et par medlemmer, det netop ønsker at fremvise 
og deltage i championatet. Velkommen til jer og tak for en dejlig weekend til alle jer 
der havde mulighed for at deltage.  

https://haflinger-dth.dk/artikler/
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Auerbach og Marianne Hejlsberg til Championat 
Auerbach (Liz. Almquell x Liz. Straden) og jeg takker for et rigtigt hyggeligt og 
velgennemført championat. 
 
Vi deltog i søndagens dressurklasser, hvor vi startede i sølv- og gulddiplom 
klasserne. 
 
Det gik over al forventning, og min smukke og talentfulde guldmakker hentede to 
første placeringer hjem i LA4 og LA6 til henholdsvis 73,9% og 71,4% 
 
Jeg elsker at deltage i haflingerbegivenheder store som små - og havde set frem til 
både DM og Championatet. Men da Auerbach begyndte at hoste op til DM i 
september, måtte vi til min store skuffelse blive hjemme. Det gjorde mig naturligvis 
ekstra opsat på at deltage i championatet. 
 
Jeg var virkeligt positivt 
overrasket og glad for de 
flotte præmier vi fik. En 
spændende kurv fra Stutteri 
Fredensberg med alskens 
nyttige og sjove ting - samt 
et Horse Shower System fra 
Beslagsmed Casper Jensen 
som jeg tror at alle staldens 
heste får stor glæde af til 
sommer. 
 
Tusinde tak til HADK og DTH 
for en skøn dag  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Hejlsberg 
 

  

https://www.facebook.com/auerbachsportshaflinger?__cft__%5b0%5d=AZW-TysFbttAD_CcBuAIYdMmcgM0Z9NOal1YRETnKzBmHg_hqSJuPS-MxNPivutl5i8Z_G7ML1WuyngNer6rZyLRPbWcS75n9TDvrar-s2gcwlj_ENuCwBnRuZdeNL1BpU4&__tn__=-UC%2CP-R


Nyhedsbrev nr. 3- Oktober 2022- Side 25 af 28 
 

Stævne, Haflingergaarden Margaritta 
 
Lørdag den 15/10 var Edit (5 år), Maggi(Haflingegaarden Margaritta, 5 år) og jeg til 
årets eneste springstævne i Sønderborg hvor distrikt 8 afholdte: ”Kom godt fra 
start.” 
Både Edit og jeg startede hver to gange 10cm (bom på jord) i en sløjfeklasse og fik i 
alt 4 fine sløjfer med hjem.  
Søde Maggi var med på opgaven og passede godt på både Edit og mig.  
Dette var mit første stævne udenbys og kun mit andet stævne på Maggi.  
 
Med venlig hilsen  
Pernille Gerstrøm  
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Samtykkeerklæring  
Alle medlemmer har modtaget nedenstående samtykkeerklæring. Dette er jf. ønske 
ved sidste generalforsamling, om vi kunne lave kontaktliste på vores medlemmer, så 
disse kan få kontakt til hinanden. Vi havde også dette med i sidste nyhedsbrev, men 
vil lige slå et slag for det igen, og vil til generalforsamlingen samle op på, om nogen 
måske har glemt at indsende dette.  
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Fødte føl 2022 
Navn 

 
Køn Født Far Mor Avler 

Hermine - N Hoppe 26.03.2022 
 

liz.543/T 
Abendwind 

L20533/DK 
Halo 

Familie Nissen Jacob & 
Henning, Rödekro 

Cassandra Hoppe 29.04.2022 liz. 545/T Artos 19175/T 
Casillasa 

Ulla Martens, Tinglev 
 

Melvin Hingst 04.06.2022 liz.499/T 
Mozart 

19249/DK 
Frances 

Marie-Louise 
Mathiasen, Varde 

Maze - N 
 

Hingst 11.03.2022 
 

Liz.499/T 
Mozart 

L20207/DK 
Hala 

Familie Nissen Jacob & 
Henning, Rödekro 

Noel - N 
 

Hingst 25.03.2022 
 

liz.334/T 
Naseweis 

20389/DK 
Mira 

Familie Nissen Jacob & 
Henning, Rödekro 

Hollie af 
Frøkjærgård 

Hoppe 13.04.2022 
 

liz. 574/T 
Nordglanz 

20209/DK 
Hellia 

Lay Susanne, Alslev 

Napoleon – 
N 

Hingst 27.02.2022 
 

liz. 574/T 
Nordglanz 

19423/DK 
Haffa 

Familie Nissen Jacob & 
Henning, Rödekro 

Mina af 
Lillemark 

Hoppe 13.05.2022 liz.410/T 
Sevruga 

20679/DK 
Miss Dixie 

Anne Wagner, Præstø 

Carla by 
Lozina 

Hoppe 27.04.2022 liz.410/T 
Sevruga 

20677/DK 
Chrispy 

Mille Maria Lozina, 
Storvorde 

Sir Seagal Hingst 07.03.2022 liz.410/T 
Sevruga 

18875/DK 
Hortensia 

Ann, Nyemann 
Nielsen, Føllenslev 

Tessa Hoppe 27.02.2022 liz.410/T 
Sevruga 

19571/DK 
Tanja 

Grethe Madsen, 
Vordingborg 

Sergent af 
Fredensberg 

Hingst 09.03.2022 liz.410/T 
Sevruga 

20386/DK 
Brayony 

Familie Kragh, Helene 
& Karsten & Camilla, 

Varde 
Milla af 

Fredensberg 
Hoppe 14.03.2022 liz.410/T 

Sevruga 
20387/DK 

Minea 
Familie Kragh, Helene 
& Karsten & Camilla, 

Varde 
Stitch 

 
Hingst 16.04.2022 

 
liz.493/T 

Starkwind 
20388/DK 

Herle 
Arum Linda, Rakkestad 

- Norge 
Starko Hingst 22.04.2022 

 
liz.493/T 

Starkwind 
20383/DK 

Lobena 
Wolfgang, Kreikenbom 

– Padenstedt 
Mayuki Hoppe 15.04.2022 liz.490/DK 

Stallone af 
Elghuset 

L18776/T 
Minasuki 

Katja Rasmussen, Omø 

Wilton Hingst 20.02.2022 liz. 571/T 
Westwind 

L17898/T 
Lavanda-Lena 

Jensen Anker, Randers 

Simona Hoppe 10.03.2022 liz. 571/T 
Westwind 

19431/DK 
Sorenya 

Jensen Anker, Randers 
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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   
 
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  
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