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DANISH QUARTER HORSE ASSOCIATION

Stævnesæsonen lakker mod enden, dæknerne findes
frem, føllene vænnes fra. Det er blevet efterår, og

dermed også tid til årets sidste nyhedsbrev. 
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DKQHA DM 
Årets mesterskab var en
overvældende succes. Alle
resultater og scoresheets kan
findes på hjemmesiden. DKQHA
DM 2023 afholdes den 8.-10.
september - sæt kryds i
kalenderen!

LÆS MERE HER

LÆS MERE HER

FEQHA-møde

I august rejste Sofie til Kreuth i
Tyskland for at deltage i det årlige

FEQHA-møde. AQHA's nye
internatonale direktør var desuden til
stede, og Sofie benyttede muligheden
for et mødes med hende. Læs referat

fra mødet herunder. 

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/dkqha-dm-2022/
https://wp.dkqha.dk/2022/08/13/nyt-fra-det-internationale/
https://wp.dkqha.dk/webshop#!/


DKQHA Youth Team

Rabat på AQHA-
medlemskab

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 planlægger at sende et
youthlandshold til Youth World Cup i
Texas sommeren 2023. Vi oplever rigtig
god interesse for holdet. Næste
aktivitet for holdet er den 5.-6.
november, hvor der er social ryste-
sammen-weekend. Programmet
inkluderer bl.a. besøg i trampolinpark,
lagekagestafet og filmaften 

Fremover, og på ubestemt tid, kan du
spare $5 på dit AQHA-medlemskab. Du
skal blot bruge promotion-koden
"DKQHA" ved betaling.
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10 hopper er i fol med frostsæd fra
QSP's første runde. Anden - og sidste -
runde af QSP er i gang! De fem
udvalgte hingste er VS Code Blue, Willy
Be Invited, Its A Southern Thing,
Florida Georgia Line og Un Forgettable.
17 hopper har ansøgt om sæd, og de
næste par uger vil QSP-udvalget
arbejde med sædfordelingen.

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://wp.dkqha.dk/bruttotrup-20-21/
https://wp.dkqha.dk/quality-sample-program/

