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DANISH QUARTER HORSE ASSOCIATION

Der er taget hul på stævnesæsonen og sommeren står
for døren. I dette nyhedsbrev kan du blive opdateret på

de forskellige aktiviteter vi har planlagt for resten af året
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DKQHA SUMMER CAMP 
Den 11.-14. juli afholder vi summer

camp for voksne medlemmer. Vi
har sammensat et super

spændende program, der både
passer til ungheste og rideheste og

til ryttere på alle niveauer.

LÆS MERE HER

LÆS MERE HER

ETABLERING AF
YOUTH-LANDSHOLD

I sommeren 2023 afholdes der Youth
World Cup i Texas, USA. DKQHA har
startet det indledende arbejde for at
etablere et landshold. Den 4.-5. juni

afholdes introtræning for alle
interesserede youth-ryttere. 9 youth-

medlemmer har allerede tilmeldt sig!

Shop DKQHA-merchandise i vores webshop BESØG
WEBSHOPPEN

https://wp.dkqha.dk/
https://wp.dkqha.dk/
https://www.instagram.com/dkqha/?hl=da
https://www.facebook.com/DanishQuarterHorseAssociationDKQHA
https://wp.dkqha.dk/summer-camp-2022/
https://wp.dkqha.dk/bruttotrup-20-21/
https://wp.dkqha.dk/webshop#!/


Nye tiltag ved DKQHA DM

Træningsdag i Sjællands
Horse Park

Pssst.. Har du set den nye guide til registrering af føl? På vores
hjemmeside kan du finde en trin-for-trin-guide til registrering af føl i

både AQHA og hos SEGES. Du finder guiden her.

DANISH QUARTER HORSE ASSOCIATION

DKQHA DM afholdes 9.-11. september
på Tuse Creek Ranch nær Holbæk. I år
er der AQHA, NRHA.dk, DQAF Futurity
& Maturity samt allbreed-klasser.
Udover hjemmesiden, kan du holde dig
opdateret på DM i denne Facebook-
gruppe.  

I 2022 har DKQHA indgået et
samarbejde med PHCDK og Horse Park

Denmark. Den 11. juni afholder vi
træningsdag i Sjællands Horsepark. Her

kan du prøver kræfter med den sjove
og spændende Mountain Trail disciplin.
Man behøver ingen erfaring på forhånd
- det er en sjov og anderledes måde at

variere sin daglige træning. 
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LÆS MERE HER

TRÆNINGSDAG
SJÆLLAND
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Næste danske AQHA-
stævne

Paint Horse Club Danmark holder Danish
Paint Horse Championship med 3 x APHA, 2 x
AQHA, Allbreed Cup klasser og 3 x Allbreed
Championship. Vi håber at i vil bakke op om

muligheden for AQHA-klasser i Jylland.
Stævnet afholdes på Billund Rideklub LÆS MERE HER

https://wp.dkqha.dk/
https://wp.dkqha.dk/
https://www.instagram.com/dkqha/?hl=da
https://www.facebook.com/DanishQuarterHorseAssociationDKQHA
https://wp.dkqha.dk/registrering-af-foel/
https://www.facebook.com/groups/1852940228368889
https://wp.dkqha.dk/dkqha-dm-2022/
https://wp.dkqha.dk/sjaelland/
https://www.facebook.com/events/477382613944966

