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Velkommen til Efterårskåringerne 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Lørdag den 8. oktober 2022 

Hovmarken Ridecenter 

Slagelse Landevej 34 

4200 Slagelse 

 

Søndag den 9. oktober 2022  

Stald Tougaard 

Aalborgvej 154 

8800 Viborg 

 

 

 

 

 

 
 

• Bestyrelsen i DTF 

• Velkommen til Efterårskåringerne i DTF 2021 

• Praktiske oplysninger 

• Program for kåringen i Slagelse  

• Tilmeldte heste til bedømmelse i Slagelse 

• Program for kåringen i Viborg 

• Tilmeldte heste til bedømmelse i Viborg 

• Om DTF, Bedømmelse, Kåringsdagens forløb, mønstring, typer, pointskala, 

Model, Preferent & Vaccinationsregler. 

• Støt vores sponsorere – de støtter os! 
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Bestyrelsen 2022 
 

Formand 

Annette Hedlund 

4241 Vemmelev 

Tlf. 40 95 27 33 

Formand.dtf@gmail.com 

 

 

Næstformand & Shopansvarlig  

Nanna Møller Brejner 

9600 Aars 

Tlf. 21 23 42 68 

Naestformand.dtf@gmail.com 

bestyrelse.dtf@gmail.com  

 

Kasserer & medlemsansvarlig 

Mette Kathrine Elkjær 

6753 Agerbæk 

Tlf. 50 84 38 77 

kasserer.dtf@gmail.com 

 

Webmaster & showansvarlig 

Sussi Kimma Svendsen   

4220 Korsør    

Tlf. 20 47 30 38 

Webmaster.dtf@gmail.com  

 

 

Sekretær 

Sara Skinnerup 

9620 Aalestrup 

Tlf. 27 49 15 03  

sekretaer.dtf@gmail.com  
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Velkommen til DTF´s Efterårskåringer 2022

 

Uha.. Kan I også mærke det? Det er igen 

blevet kåringstid! Vi i bestyrelsen ser 

fortsat stadigvæk tilbage på en helt 

fantastisk forårskåring, som også skulle 

markere foreningens 20 års jubilæum. 

Hele 24 heste var tilmeldt henholdsvis 

bedømmelser og kåringer, og ikke nok 

med det, så var vi heldige at fire 

hingsteholdere tog imod vores invitation 

om at komme til fremvisning. Det var en 

rigtig lang dag, som strakte sig, til sent ud 

på eftermiddagen, men som sædvanligt 

er medlemmerne af Dansk Tinker 

Forening gode til at holde stemningen 

oppe, samt hjælpe både hinanden og 

bestyrelsen, dér hvor de kan. Det er vi i 

bestyrelsen meget taknemmelige for, så 

tusind tak for det!  

Sommeren har endelig igen budt på 

muligheden for, at vi kunne komme ud og 

nyde de mange dyrskuer rundt omkring, i 

det danske land. Ligeledes har flere 

medlemmer krydset landet for at besøge 

hinandens dyrskuelandsdel som 

deltagere. Det er dejligt at være i gang 

igen, og det har været tydeligt at mærke 

at Tinker Tosserne har savnet 

fællesskabet, som det giver når vi alle er 

afsted sammen.  

Der er mange opgaver som følger med 

ved at sidde i bestyrelsen for Dansk 

Tinker Forening, og der skal ikke være 

nogen tvivl om, at årets absolutte 

højdepunkter er, at få stablet vores 

kåringer på benene. Derfor holdt hele 

bestyrelsen også vejret, da vi ganske få 

dage før sidste tilmeldingsfrist kunne se, 

at der manglede en del tilmeldinger før at 

vores efterårskåringer ville blive en 

realitet. Heldigvis har vi nogle 

engagerede medlemmer – både nye og 

gamle, som ønskede lige så meget som 

bestyrelsen, at kåringen skulle blive en 

realitet. Derfor er det med glæde at vi 

dette efterår kan byde velkommen til to 

kåringer med intet mindre end 19 heste i 

Slagelse og 22 heste i Viborg, tilmeldt til 

henholdsvis føl- og plagbedømmelser, 

genfremstillinger og kåringer. 

Lokationerne er nogle efterhånden 

velkendte steder; Igen i år er vi heldige at 

vi på Sjælland har fået lov at leje 

Hovmarkens Ridecenter, og i Viborg skal 

vi igen være hos Stald Tougaard. 

Bestyrelsen var bekymret for om dette 

kunne blive en realitet, da Stald Tougaard 

siden sidste efterårskåring, er blevet solgt 

til nye ejere. De nye ejere ville heldigvis 

gerne have os på besøg, og de glæder 

sig til at opleve en kåring i Dansk Tinker 

Forening regi. 

Afslutningsvis er der ikke andet at sige 

end at vi i bestyrelsen ser rigtig meget 

frem til to helt fantastiske dage! 

 

På bestyrelsens vegne 

Annette Munck Hedlund  

Formand 
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Praktiske Oplysninger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hestene indsynes til kåringsstedet i det angivne tidsrum. 

Rækkefølgen hos måler, dyrlæge og eksteriørdommere skal overholdes, medmindre andet 

oplyses på kåringsdagen. 

Ingen former for smertestillende eller beroligende præparater tillades.  

DTF forbeholder sig ret til at udtage stikprøver til dopingkontrol.  

Sikkerhed og hensyn 

Soignering af hesten skal foregå i boksen og med god afstand til øvrige udstillere. 

Parkering på anviste arealer.  

Respekter de andre heste og ejere - hold altid god afstand! 

Tilskuer 

Der er gratis adgang for tilskuer på kåringspladsen, så kom endelig og bak op om 

udstillerne og/eller få et indblik i hvordan en kåringsdag i DTF forløber. 

 

DTF fralægger sig ethvert ansvar for evt. skader på mennesker og dyr.  

Det påhviler enhver udstiller at have ansvarsforsikring på sin hest ved deltagelse til 

kåringer, såvel som deltagelse på skuer.  

Der henvises i øvrigt til DTF's "Regler for kåring" og "Tillæg til regler for kåring" 

  

Husk at medbringe spande til foder og vand samt evt. hø til din hest. 

Der kan købes mad og drikke i cafeteriet. 

 

Sted:   Hovmarken Ridecenter 

   Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse 

Eksteriørdommer:  Henk Jan van der Bijl, Els de Wijs & Jolanda Kivits 

Dyrlæge:   Ranja Broe-Brøndum 

Måler:   Didde Skovgaard 

Kåringskommission:  Annette Hedlund, Mette Elkjær,  Nanna Brejner,  

   Sara Skinnerup & Tina Bommer  

 

 

 
 

Sted:   Stald Tougaard 

   Aalborgvej 154 8800 Viborg 

Eksteriørdommer:  Henk Jan van der Bijl, Els de Wijs & Jolanda Kivits 

Dyrlæge:   Elisabeth Ravnevand Jensen 

Måler:   Betinna Pedersen 

Kåringskommission:  Annette Hedlund, Mette Elkjær, Sussi Svendsen, 

   Sara Skinnerup & Tina Bommer  
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Program for kåringen 

Lørdag den 8. oktober 2022 

Hovmarken Ridecenter 

Slagelse Landevej 34 

4200 Slagelse 

 

Indsyn      kl. 07:00 - 08:35 

Velkommen     kl. 08:40 - 08:50 

Måler     kl. 09:00 - 10:10 

Dyrlæge     kl. 09:00 - 12:20 

Fotografering    kl. 09:00 - 10:35 

Bedømmelse i ridehus: Føl / Plag   kl. 09:20 - 09:50 

Typeinddeling på fast bund: Vallakker  kl. 10:20 - 11:00 

Bedømmelse i ridehus: Vallakker  kl. 11:10 - 12:30 

Frokostpause    kl. 12:35 - 13:15 

Typeinddeling på fast bund: Hopper  kl. 13:20 - 14:00 

Bedømmelse i ridehus: Hopper  kl. 14:10 - 15:30 

Brugsprøve, Rideprøve: Kat. 5  kl. 15:40 - 16:00 

Brugsprøve, Lange liner: Kat. 19  kl. 16:05 - 16:25  

Oprangering starter ca.   kl. 16:50 - ???? 

Oprangering foregår holdvis: Føl/plag, Vallakker og Hopper der afsluttes med 

konkurrencen om ”Dagens Bedste Tinker” 
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 Tilmeldte Heste til bedømmelse i Slagelse: 

 

Føl/Plage: 

1.    Zadkiels Dancing Rowena  

2.    Hjorthekærs Amazing Skye  

3.    Skovmy´s Herman Den Røde  

 

Vallakker: 

4.    Cormac Na Nog  

5.    Bakkegårdens Junior Wellington  

6.    Monster Kennedy  

7.    Cillbarra Crackers  

8.    Satin´s Con Troll  

9.    Blue´s Bentley  

10.   W.H Rumble Fish  

11.   Sak Hagrid of Romany Vanner  

Hopper: 

12.   Aylans Maeve  

13.   Zadkiels Dreaming Disa  

14.   Blacky  

15.   Agerskovgård Niva  

16.   Pretty Mare of Romany Vanner  

17.   Satin´s Lilje  

18.   ITS Arizona  

19.   ITS Jewel  
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Kat. 1 Navn:  Zadkiels Dancing Rowena 
Køn:  Hoppe 
Født:  15.05.2021 
Far:  Satin´s Dream of Luxury 
Mor:  Zadkiels Dreaming Disa 
 
Ejer: Mie Nielsen 
By:  4261 Dalmose 
Tlf.: 20 53 78 24 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 2 Navn:  Hjorthekærs Amazing Skye 
Køn:  Hoppe 
Født:  16.03.2022 
Far:  Satin´s Con Di Carl  
Mor:  Nørregårds Tiana 
 
Ejer: Stald Hjorthekær v. Merete Hjort 
By:  4560 Vig 
Tlf.: 26 99 45 25 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 3 Navn:  Skovmy´s Herman Den Røde 
Køn:  Hingst 
Født:  17.05.2022 
Far:  Satin´s Dream of Luxury  
Mor: Questens Melody of Romance 
 
Ejer: Rosa Skovly 
By:  4600 Køge 
Tlf.: 30 72 34 29 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 4 Navn:  Cormag Na Nog 
Køn:  Vallak 
Født:  04.04.2009 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Zealand Gypsy´s v. T & K Damsgaard 
By:  4390 Vipperød 
Tlf.: 20 82 83 91  

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 5 Navn:  Bakkegårdens Jr. Wellington 
Køn:  Vallak 
Født:  10.04.2009 
Far: Lord Wellington of England 
Mor: Bakkegårdens Bonita 
 
Ejer: Jeannette Nyboe Løje 
By:  4683 Rønnede 
Tlf.: 27 63 62 05 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 6 Navn:  Monster Kennedy 
Køn:  Vallak 
Født:  19.05.2011 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Sussi Kimma Svendsen 
By:  4220 Korsør 
Tlf.: 20 47 30 38 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    



 

 

Dansk Tinker Forening          |            Kåringskatalog  2022 
 

w w w . d a n s k t i n k e r f o r e n i n g . d k  
 

Side 9 

    

 

Kat. 7 Navn:  Cillbarra Crackers 
Køn:  Vallak 
Født:  01.01.2014 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Michelle Brandt Olsson 
By:  4340 Tølløse 
Tlf.: 27 39 70 07 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 8 Navn:  Satin´s Con Troll 
Køn:  Vallak 
Født:  11.03.2016 
Far: Cillbarra Golden Vale 
Mor: Satin´s Con Tikki 
 
Ejer: Ditte Pedersen 
By:  4400 Kalundborg 
Tlf.: 28 30 01 69 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 9 Navn:  Blue´s Bentley 
Køn:  Vallak 
Født:  10.05.2016 
Far: SD Blue Boy 
Mor: SD Velvet Princess 
 
Ejer: Jeannet Rask 
By:  4623 Lille Skensved 
Tlf.: 29 10 05 01 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 10 Navn:  W.H Rumble Fish 
Køn:  Vallak 
Født:  29.09.2016 
Far: Kenzo´s Da Vinci 
Mor: Saint Epona of Killarney 
 
Ejer: Fie Agerskov 
By:  4654 Faxe Ladeplads 
Tlf.: 28 30 24 85 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 11 Navn:  Sak Hagrid of Romany Vanner 
Køn:  Vallak 
Født:  14.06.2018 
Far: Golden Storm of Romany Vanner 
Mor: Tribute to Truekingdom 
 
Ejer: Isabella Mikkelsen 
By:  2670 Greve 
Tlf.: 93 88 44 20 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 12 Navn:  Aylans Maeve 
Køn:  Hoppe 
Født:  01.01.2011 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Zealand Gypsy´s v. T & K Damsgaard 
By:  4390 Vipperød 
Tlf.: 20 82 83 91  

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 13 Navn:  Zadkiels Dreaming Disa 
Køn:  Hoppe 
Født:  13.04.2014 
Far: Hjortholms Oliver 
Mor: Holms Danablue 
 
Ejer: Mie Nielsen 
By:  4261 Dalmose 
Tlf.: 20 53 78 24 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 14 Navn:  Blacky 
Køn:  Hoppe 
Født:  01.01.2015 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Emilie A. Frederiksen 
By:  4293 Dianalund 
Tlf.: 50 72 80 58 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 15 Navn:  Agerskovgård Niva 
Køn:  Hoppe 
Født:  02.05.2018 
Far:  Holm´s Chopin  
Mor:  Tinka 
 
Ejer: Majbrit Kristensen 
By:  4691 Føllenslev 
Tlf.: 51 22 64 33 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 16 Navn:  Pretty Mare of Romany Vanner 
Køn:  Hoppe 
Født:  02.06.2018 
Far: Golden Storm of Romany Vanner 
Mor: Liffey 
 
Ejer: Zealand Gypsy´s v. T & K Damsgaard 
By:  4390 Vipperød 
Tlf.: 20 82 83 91 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 17 Navn:  Satin´s Lilje 
Køn:  Hoppe 
Født:  11.04.2019 
Far: Cillbarra Golden Vale 
Mor: Satin´s La Vine 
 
Ejer: Stutteri Satin v. Sanne Thomsen 
By:  4200 Slagelse 
Tlf.: 22 31 04 33 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 18 Navn:  ITS Arizona 
Køn:  Hoppe 
Født:  20.04.2019 
Far:  ITS Boubalou  
Mor:  April IV 
 
Ejer: Winie Heisel 
By:  4390 Vipperød 
Tlf.: 40 61 82 87 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 19 Navn:  ITS Jewel 
Køn:  Hoppe 
Født:  18.06.2019 
Far: ITS Amadeus 
Mor: ITS Ruby 
 
Ejer: Anika Dunager 
By:  4700 Næstved 
Tlf.: 40 97 12 07 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Program for kåringen 

Søndag den 9. oktober 2022 

Stald Tougaard 

Aalborgvej 154 

8800 Viborg 

Indsyn      kl. 07:00 - 08:50 

Velkommen    kl. 09:00 - 09:10 

Måler     kl. 09:10 - 10:10 

Dyrlæge     kl. 09:20 - 11:20 

Fotografering     kl. 09:20 - 11:15 

Bedømmelse i ridehus: Føl / Plag  kl. 10:20 - 12:10 

Frokost     kl. 12:10 - 12:55 

Typeinddeling på fast bund: Hingst  kl. 13:00 - 13:05 

Bedømmelse i ridehus: Hingst  kl. 13:10 - 13:20 

Typeinddeling på fast bund: Vallak  kl. 13:25 - 13:30 

Bedømmelse i ridehus: Vallak  kl. 13:35 - 13:45 

Typeinddeling på fast bund: Hopper  kl. 13:50 - 14:40 

Bedømmelse i ridehus: Hopper  kl. 14:45 - 16:25 

Oprangering starter ca.   kl. 16:50 - ???? 

Oprangering foregår holdvis: Føl/plag, Hingst, Vallak og Hopper, der afsluttes med 

konkurrencen om ”Dagens Bedste Tinker” 
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 Tilmeldte Heste til bedømmelse i Viborg: 

Føl/plage: 

1.    ITS Bodacious Silver of Darcy  

2.    Cartron Golden Stream  

3.    Wiviluma´s Elvis  

4.    Oak Hills Knight Rider  

5.    Østrup Hedegårds Miss Liva  

6.    Stald Enslev´s Sisu  

7.    Sigøjnerstalden´s Morningstar  

8.    Bommers Bullit 

9.    Olav af Martofte  

10.   Degnsmindes Dawson  

11.   Bearheart´s Murphy  

Hingst: 

12.   Bearheart´s Kiéran  

Vallak: 

13.   Villy  

Hopper: 

14.   Sky´s O’Raya  

15.   Sylvester´s Luna Malou  

16.   Dolly  

17.   Degnsmindes Donna  

18.   Vines Perfect Silver Dream  

19.   Ahlmann´s Oda  

20.   Bearheart´s Éirinn  

21.   O´tooles Only  

22.   Janower´s Cantiflora by Disney  

23.   Real Dream Hair by Bibi 
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Kat. 1 Navn:  ITS Bodacious Silver of Darcy 
Køn:  Hingst 
Født:  26.04.2020 
Far: ITS Boubalou 
Mor: A Darcy 
 
Ejer: Siri Hjelt 
By:  7830 Vinderup 
Tlf.: 41 65 59 58 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 2 Navn:  Cartron Golden Stream 
Køn:  Hoppe 
Født:  01.05.2020 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Jeannette Munch Larsen 
By:  9632 Møldrup 
Tlf.: 26 45 99 41 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 3 Navn:  Wiviluma´s Elvis 
Køn:  Hingst 
Født:  08.06.2020 
Far: Satin´s Royal Con Quest 
Mor: Unique Gypsy Horses Jojo 
 
Ejer: Luise Juul Boldrup Andersen 
By:  9574 Bælum 
Tlf.: 25 54 93 39 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 4 Navn:  Oak Hills Knight Rider 
Køn:  Hingst 
Født:  03.04.2021 
Far: Stald Dalby´s Mr. O´Malley 
Mor: Vines Perfect Silver Dream 
 
Ejer: Lotte Guldberg Martinussen 
By:  7540 Haderup 
Tlf.: 28 96 90 66 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 5 Navn:  Østrup Hedegårds Miss Liva 
Køn:  Hoppe 
Født:  05.05.2021 
Far: Solsøens Casey (Troldhøjgaard) 
Mor: Hessy Jessy 
 
Ejer: Kamilla Møller Brejner 
By:  9600 Aars 
Tlf.: 21 23 42 68 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 6 Navn:  Stald Enslev´s Sisu 
Køn:  Hoppe 
Født:  08.04.2022 
Far: Satin´s Dream of Luxury 
Mor: Helga 
 
Ejer: Lilly Hadberg 
By:  8860 Ulstrup 
Tlf.: 22 43 36 02 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 7 Navn:  Sigøjnerstalden´s Morningstar 
Køn:  Hoppe 
Født:  06.05.2022 
Far: Don Jack 
Mor: Miss Sunshine 
 
Ejer: Toni Thomsen 
By:  5400 Bogense 
Tlf.: 26 35 10 01 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 8 Navn:  Bommers Bullet 
Køn:  Hingst 
Født:  08.05.2022 
Far: Lionheart Stud flint 
Mor: Hessy Jessy 
 
Ejer: Tina Bommer 
By:  - 
Tlf.: -  

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 9 Navn:  Olav af Martofte 
Køn:  Hingst 
Født:  13.05.2022 
Far: Solsøens Casey (Troldhøjgaard) 
Mor: White Vanilla af Martofte 
 
Ejer: Lotte van Eck 
By:  6780 Skærbæk 
Tlf.: 29 78 48 13  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 10 Navn:  Degnsmindes Dawson 
Køn:  Hingst 
Født:  26.05.2022 
Far: Lionheart Stud Flint 
Mor: Degnsmindes Donna 
 
Ejer: Stine Villadsen 
By:  8830 Tjele 
Tlf.: 21 49 26 66 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 11 Navn:  Bearheart´s Murphy 
Køn:  Hingst 
Født:  27.06.2022 
Far: Lionheart Stud Flint 
Mor: Wicklow Silver 
 
Ejer: Bearhearts Cobs v. Randi Louis 
By:  7361 Ejstrupholm 
Tlf.: - 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 12 Navn:  Bearheart´s Kiéran 
Køn:  Hingst 
Født:  07.05.19 
Far: Lionheart Stud Flint 
Mor: Molly 
 
Ejer:  Bearhearts Cobs v. Randi Louis 
By:  7361 Ejstrupholm 
Tlf.: - 
  

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 13 Navn:  Villy 
Køn:  Vallak 
Født:  01.05.2010 
Far: Idom Aadahls Blue Thunder 
Mor: Miss Fire 
 
Ejer: Nanna Møller Brejner 
By:  9600 Aars 
Tlf.: 21 23 42 68 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 14 Navn:  Sky´s O´Raya 
Køn:  Hoppe 
Født:  25.06.2008 
Far: Holm´s Picasso 
Mor: Sky 
 
Ejer: Stable of Sky v. Tine Schmidt 
By:  6200 Aabenraa 
Tlf.: 28 88 03 36 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 15 Navn:  Sylvesters Luna Malou 
Køn:  Hoppe 
Født:  23.05.2011 
Far: Wannabe (Max vd Kuilenweg) 
Mor: Bigumgård´s Dina 
 
Ejer: Pia Sylvester Jæger 
By:  4230 Skælskør 
Tlf.: 42 40 08 72 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 16 Navn:  Dolly 
Køn:  Hoppe 
Født:  01.01.2016 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Bibbi Boisen 
By:  8330 Beder 
Tlf.: 40 92 81 41  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 17 Navn:  Degnsmindes Donna 
Køn:  Hoppe 
Født:  08.04.2016 
Far: - 
Mor: Beacon Bonnie 
 
Ejer: Stine Villadsen 
By:  8830 Tjele 
Tlf.: 21 49 26 66 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 18 Navn:  Vines Perfect Silver Star 
Køn:  Hoppe 
Født:  01.06.2016 
Far: Vines Oak Leaf 
Mor: - 
 
Ejer: Jeannette Munch Larsen 
By:  9632 Møldrup 
Tlf.: 26 45 99 41  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 19 Navn:  Ahlmann´s Oda 
Køn:  Hoppe 
Født:  13.08.2018 
Far: Cillbarra Golden Vale 
Mor: Satin´s Juvena 
 
Ejer: Ulla Boysen 
By:  6200 Aabenraa 
Tlf.: 40 63 40 09  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 20 Navn:  Bearheart´s Éirinn 
Køn:  Hoppe 
Født:  07.04.2019 
Far: Lionheart Stud Flint 
Mor: Wicklow Silver 
 
Ejer: Charlotte Jensen 
By:  7361 Ejstrupholm 
Tlf.: 28 40 58 66  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 21 Navn:  O´Tooles Only 
Køn:  Hoppe 
Født:  02.05.2019 
Far: O´Toole 
Mor: Dolly 
 
Ejer: Bibbi Boisen 
By:  8330 Beder 
Tlf.: 40 92 81 41 
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Kat. 22 Navn:  Janower´s Cantiflora by Disney 
Køn:  Hoppe 
Født:  24.05.2019 
Far: Satin´s Royal Con Quest 
Mor: Kenzo´s Disney 
 
Ejer: Trine Dueholm 
By:  9750 Æstervrå 
Tlf.: 28 29 54 01  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    

Kat. 23 Navn:  Real Dream Hair by Bibi 
Køn:  Hoppe 
Født:  06.06.2019 
Far: - 
Mor: - 
 
Ejer: Stine Villadsen 
By:  8830 Tjele 
Tlf.: 21 49 26 66  
 

Type – point:  
 Helhed – point:  

Skidt:  
Trav:  
Bevægelse – point:  
Total point:  
Samarbejdsvilje:  

1. Premium+STAR    Galop:  
Cob  1. Premium    Oprangering: 
Vanner  2. Premium    

Grai  3. Premium    
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Lidt om Dansk Tinker Forening  

 
Dansk Tinker Forening blev grundlagt i maj 2002 og er optaget under SEGES, Heste 

(Dengang hed det: Videncentret for Landbrug, Heste). SEGES, Heste er en 

paraplyorganisation der registrerer og stambogsfører for de fleste avlsforbund i Danmark.  

I 2012 fik DTF datterstambogsstatus ved den hollandske tinker forening - Nederlands 

Stamboek voor Tinkers (NSvT). Der lægges stor vægt på, at der anvendes fysisk og 

mentalt sunde dyr i avlen. Derfor er det vigtigt at kåre og registrere din tinker - specielt hvis 

du påtænker avl. Alle med heste registreret i DTF har mulighed for at deltage på skuer og 

shows i hele Danmark.  

Formålet med at stille dyr til kåring er, at både importerede voksne dyr og stambogsførte 

afkom, kan opnå avlsgodkendelse og på den måde sikre vi en god kvalitet af vores danske 

tinkere. Men også fordi en kåring i DTF sikre registrering i den anerkendte hovedstambog 

for tinkere, der holdes af NSvT. 

I DTF bestræber vi os på at promovere vores dejlige heste bedst muligt. Vores 

regionsudvalg tilbyder relevante arrangementer på forespørgsler fra medlemmerne. Der 

holdes bl.a. eksteriørdag, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer, kan få et større 

indblik i hestens eksteriør generelt, men selvfølgelig også i netop tinkerens eksteriør. 

 

Vi har tre velfungerende showhold i DTF. DTF Show Team Sjælland, Jylland og Fyn, tager 

rundt på sommerens dyrskuer, og laver flotte shows. Har du lyst til at deltage på et 

Showhold kontakt da Sussi Kimma Svendsen som er showansvarlige i bestyrelsen for 

DTF. Sussi´s mail er: webmaster.dtf@gmail.com  

På DTF's hjemmeside kan du, læse mere om tinkerne. Og her finder du også bl.a.  

salgsliste, hingste-liste, medlemmernes køb og salg og tidligere medlemsblade. 

Husk at besøge vores TinkerShop og infostand her på kåringen. Vi har som regel altid 

Shoppen med til kåringerne og de store dyrskuer, så man har mulighed for at prøve tøjet 

på før man bestiller, for på den måde at sikre, at man får tøjet i den helt rigtige størrelse. 
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ARTIKEL: ”HVORDAN FORLØBER EN KÅRINGSDAG?” 

 

FORBEREDELSE  
DAGEN FØR: Hesten forberedes til kåring hvor den vaskes, man og hale og hovskæg 
redes ud og hvide områder dækkes evt. ind i kridt og/eller kartoffelmel for at trække det 
sidste skidt ud af pelsen (spørg i Dansk Tinker Forenings regionsgrupper, 
hvis ikke i kender til det, der er mange der gerne vil hjælpe med gode råd).   
Huskeliste til kåring:   

• Hestens pas, samt gyldige vaccinationer.  
• Erklæring på at hesten er fri for smitsomme sygdomme  
• Trense og bid + ekstra trense for sikkerheds skyld.  
• Evt. pisk   
• Grime og træktov  
• Hø og evt. foder  
• Spande?   

PÅ DAGEN  
Generelt: Hold øje med tidsplanen i løbet af hele dagen. Notér hvad tid i skal stå klar de 
forskellige steder, så går dagen lettere og bliver mindre stressende. Obs: Der kan komme 
ændringer i tidsplanen i løbet af dagen. Officials vil oplyse om dette, men ved tvivl så kom 
og spørg. Officials har orange veste på.  
 

INDSYN  
Du/I ankommer med hesten på kåringsstedet og trækker hesten over til indsyn, hvor der 
står en dyrlæge som tjekker hesten igennem for eventuelle smitsomme sygdomme 
(ringorm, lus osv.) og aflæser chip. Her afleveres den underskrevne sundhedserklæring 
som i modtog ved tilmelding samt   hestens pas (føl og plage skal ikke aflevere passet). 
Dyrlægen kontrollerer også at hesten har gyldige vaccinationer.   
Når hesten er gået gennem indsyn trækker i hesten på boks efter anvisning fra officials.   
 

DYRLÆGE OG MÅLER (ikke for føl/plage)  
Ved dyrlæge og måler behøver hesten ikke at være klargjort som ved dommerne.   
Måleren måler stangmål på hesten og giver karakter for samarbejdsvilje.  
Dyrlægen undersøger hestens tandstilling, lytter på lunger og hjerte, mærker ben igennem 
for muk og skab, giver karakterer for benstilling og vurderer bevægelsen på fast underlag 
på lige spor i skridt og trav. Derudover giver dyrlægen karakter for samarbejdsvilje. Ved 
dyrlægetjek tages hårprøver til DNA og test for PSSM1.  
  
TYPE BEDØMMELSE (ikke for føl/plage)  
Når alle heste har været gennem dyrlæge og hos måler starter type bedømmelse ved 
dommerne på fast underlag. Her skal hesten være gjort præsentabel for dommerne og 
være shinet op.   
Her mønstrer man sin hest i trav i lige linje ned til dommerne og stiller hesten op med 
den manfrie side til dommerne. Hesten mønstres eventuelt yderligere efter dommerens 
anvisninger. Hesten stilles op igen medmindre dommerne har set nok og der bliver sagt 
tak. Når man er færdig fører man hesten væk i trav så næste hest kan komme til.   



 

 

Dansk Tinker Forening          |            Kåringskatalog  2022 
 

w w w . d a n s k t i n k e r f o r e n i n g . d k  
 

Side 26 

Hesten inddeles i typen vanner, grai eller cob. Se ”kåringsregler” på hjemmesiden for at 
læse mere om de tre forskellige typer. Point for type tæller 1/3 af samlede pointsum.  
Når første gruppe er færdig ved typeinddelingen(fx hopper) så fortsætter  denne gruppe i 
ridehallen til eksteriørbedømmelse lige bagefter.   
 

EKSTERIØRBEDØMMELSE  
Til eksteriørbedømmelse vurderes hestens kropsbygning og bevægelse.   
Man fører hesten ind i trav og stiller op foran dommerne med hestens manfri side mod 
dommerne. Hvis hesten har dobbeltman stilles med venstre side mod dommerne. Her 
vurderer dommerne kropsbygning.   
Dommersekretær giver signal når hesten skal vises i skridt på trekantsbane (se 
kåringsregler for uddybende vejledning til mønstring). Når man kommer ned til dommerne 
efter at have mønstret i skridt på trekantsbane, fortsætter man i trav rundt 
på trekantsbanen igen. Dernæst stilles hesten op for dommerne. Dommersekretær giver 
herefter signal til at man må slippe hesten løs i ridehallen. Her vises hestens frie 
bevægelse i trav og galop. Der vil være piskeførere til stede i hallen som sørger for at 
hesten viser de ønskede bevægelser på dommernes anvisninger. Når dommerne har set 
nok af bevægelsen, indfanges hesten og opstilles igen foran dommerne. Når dommerne 
har færdigbedømt hesten bliver der sagt ”Tak”, og hesten føres derefter ud af ridehallen i 
trav.   
Når første gruppe er færdig med eksteriørbedømmelse, starter type bedømmelse af næste 
gruppe osv. Alle heste færdig bedømmes før oprangering i de enkelte grupper (hopper, 
hingste, vallakker og føl/plage).  
 

BRUGSPRØVE  
Ønsker man at aflægge brugsprøve, så skal man krydse det af ved tilmelding. Det er 
frivilligt for hopper og vallakker og obligatorisk for hingste der stilles til kårings fra deres 5. 
leveår. Brugsprøve aflægges ofte i frokostpausen inden oprangering.   
  
OPRANGERING  
Oprangering foregår i de enkelte grupper (hopper for sig, hingste for sig osv.). 
Her oprangeres hestene efter kåringsresultat og type, hvor der bliver offentliggjort 
resultater og kommentarer fra dommerne. Den hest med højeste kåringsresultat opnår fløj-
titlen. Alle fløjheste indstilles til videre konkurrence om at blive Dagens Bedste Tinker. Der 
gives pokal til Dagens Bedste hoppe, hingst, vallak og føl/plag. Derudover bliver der 
uddelt pokaler for bedste samarbejdsvilje og bedste fremvisning.   
 

TIL SLUT  
Rosetter, evt. præmier og pokaler uddeles til oprangering. Udskrift af kåringsresultatet 
udleveres efter endt oprangering, samtidig med at man afleverer sit katalognummer fra 
trensen. Hestens pas skal efter kåringen indsendes til SEGES for at blive opdateret med 
kåringsresultatet, i vil derfor modtage en køreseddel til hjemtransporten, denne udleveres i 
også i sekretariatet umiddelbart efter oprangeringen. Kåringskommissionen pakker 
sammen og siger på gensyn og tak for en god kåringsdag.    
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Om Bedømmelsen 
  
Hestene bedømmes ud fra NSvT’s typeinddeling og præmieringskategorier. Heste kan fra 

deres 3. leveår fremstilles til kåring og bedømmes som tinker. 

   

Føl og plage kan få en vejledende bedømmelse på lige fod med de voksne dyr. Dog vil 

der ikke kunne laves type på dyret før det er fyldt 3. år. 

   

Hestene skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og 

bevægelse. De tre typer benævnes Grai, Vanner og Cob. 

Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse. Hvis 

hesten ikke lever op til en af de tre typestandarder, vil den ikke kunne kåres tinker. 

  

Hesten fremvises, iført trense, både ved hånd og løs. Der vises opstilling, skridt, trav og 

galop efter eksteriørdommernes anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen bedømmes 

egenskaberne: almen tilstand, hoved, nakke, hals, manke, skulder, overlinie/ryg, lænd, 

kryds, benstammer, forbenenes benstilling, benstilling for, bagbenenes stilling, benstilling 

bag, koder og hove. 

  

 Der gives 1/3 sum point for eksteriør. Bedømmelsen for bevægelse er gennemsnittet af 

point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 point i den samlede bedømmelse. 

  

De 3 pointsummer giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af de følgende 

premium-kategorier: 

 

1. Premium + STAR  

210 point og mere, samt min. 70 point for type (hopper anbefales til avl + 

hingste får bedækningstilladelse) 

 

1. Premium 

210 point og mere, samt min. 65 point for type (hopper anbefales til avl) 

 

2. Premium  

180-209 point, samt min. 65 point for type (hoppen kan bruges til avl) 

 

3. Premium  

mindre end 179 point, samt min 60 point for type (Hoppen anbefales ikke til avl) 
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Mønstring  

1. Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den både i 
stilstand og bevægelse viser sig bedst muligt. 

2. Alle voksne heste skal være pålagt trense (hovedtøj)                               
 Føl og plage (max. 2½år) må fremvises i grime og træktov.  
3. Mønstreren skal være passende klædt (gerne foreningens farver sort og hvid), i 

passende fodtøj, optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten. 
Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd.  

 OBS! Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning. 
4. En hjælper udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret. 
5. Mønstringen foregår i ridehus, på en markeret trekantbane af passende størrelse. 

Dommerne er placeret ved den ene vinkelspids. 
6. Mønstringen foregår oftest i nedenstående rækkefølge: (Dog kan dommerne ændre 

denne.) 
 Man bevæger sig rundt på trekanten med uret, så mønstreren går på hestens 

udvendige (venstre) side. (se illustration). Hesten opstilles på den ene vinkelspids ved 
dommerne og vises derefter i skridt på dommernes opfordring og derefter i trav 
hvorefter den igen opstilles. 

  
  

  
 
              
         
                     Dommer    

  
7. Hesten føres ind på banen og placeres med den manfri side til dommerne (hvis 

hesten har dobbeltman stilles den med venstre side til dommerne) i en afstand af 
mindst 2 meter, hvis pladsen tillader dette. 

8. Hesten skal stå åben mod dommeren, dvs. når den manfri side er højre side, skal 
hesten have højre forben længst fremme og højre bagben bør ikke stå længere 
fremme end tåspidsen lodret under venstre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt 
på alle fire ben. Hestens holdning af hoved og hals skal være naturlig. 

9. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens 
venstre i ca. en arms afstand og med front mod hesten. 

10. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen ca. 30 cm. 
11. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren blive foran hesten med en tøjle i hver hånd. 
12. Ved fremføring af hesten i skridt holdes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være 

rolig og naturlig, ren firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals 
naturligt og fremføres på en lige linie. Husk at hesten skal gå friskt frem. 

13. Alle vendinger foretages højre om og så korte som muligt. Under vendingerne holdes 
venstre hånd i højde med hestens venstre øje. 

14. Ved fremføring af hesten i trav skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet 
og naturlig jordvindende trav. Som under punkt 12 skal hesten bære sin hals naturligt 
og fremføres på lige linie. Husk at hesten skal gå friskt frem. 

15. Herefter skal heste på dommernes anvisning slippes løs og vise trav og galop. 
 Hesten indfanges og opstilles igen på dommernes anvisning. 
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Typepræsentation 

Siden DTF indgik samarbejde omkring kåringerne med NSvT i efteråret 2011, har vi 

bedømt hestene i tre typer; Vanner, Grai og Cob. Det er meget vigtigt at pointere at alle tre 

typer er tinkere – der er ingen type der er bedre end en anden. Det kræver lige så meget 

at avle en god grai, som en god cob eller vanner. Men det er klart at DTF kun har været i 

gang med typeinddeling siden 2012 og derfor er vi ikke lige så skarpe på typerne, som de 

er i Holland, hvor de har typeinddelt i flere år. Dog er de hollandske dommere i løbet af 

disse ganske få år, gentagne gange blevet meget positivt overrasket over så god en 

kvalitet og typefasthed vi har i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden er en ny side under udarbejdelse med fokus på typerne, tag et kig forbi.  

Her kan du også se billeder af de tre heste her ovenfor i større udgaver, de repræsenterer 

hver deres type.  

Gå til www.dansktinkerforening.dk, tryk på siden ”Avl” og vælg dernæst fanen: 

”Én Race – tre typer” 

 

 

 

http://www.dansktinkerforening.dk/
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Typebeskrivelse - Cob 

 
Helhed Robust, kraftig og generelt kompakt bygget med et roligt og selvsikkert udtryk. 

Højde Typisk omkring 135 til 156 cm, men mindre og højere tillades. 

Farve Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte. 

Hoved Skal være lille og lige i profilen, men godt proportioneret til hesten. Romernæse accepteres. 

Øjne Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres. 

Ører Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god fremadretning. 

Kæber og svælg 

(Ganascher) 

Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni med resten af hestens bygning, svælget ikke for bredt. 

Hals Længden skal være normal til kort, meget muskuløs og velplaceret. Den kan være lavt ansat fra brystet. Underhals er ikke 

ønskeligt. Voksne hingste kan have en kraftig toppet hals-/nakkekam. 

Manke Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryg- 

gen. Flad manke kan forekomme. 

Skuldre Skal være af god længde og er ofte stejle. 

Forben Skal være faste og tørre. De kan have forholdsvis kraftige knogler, og skal være velplacerede og i harmoni med typen. Set 

forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og 

med kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være passende 

lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og velformede. 

Ryg/lænd Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En tendens til kort ryg er accepteret. 

Bryst/bringe Må ikke være for bred, men heller ikke for smal. 

Ribben Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende. 

Kryds Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig bred og noget muskuløs. 

Bagben Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne kan være forholdsvis kraftige, men skal stadig harmonere med resten af 

hestens bygning. Set bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set 

fra siden er bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede, men ikke kødfulde. Haserne skal 

være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader. 

Hove Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være store, åbne og hårde. 

Hovskæg Mængden af hår skal være normal til overdådig. 

Man Mængden af hår skal være normal til overdådig. 

Bevægelser Skal være kraftfulde og funktionelle hvorved hvert led bevæges korrekt. 
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Typebeskrivelse - Grai 

 
Helhed I modsætning til Cob-typen har Grai-typen en mere forædlet bygning, med et roligt og selvsikkert udtryk. 

Højde Typisk omkring 135 til 156 cm. Højde op til 170 cm kan forekomme. Mindre og højere tillades 

Farve Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte. 

Hoved Skal være lille og ædelt. 

Øjne Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres. 

Ører Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god fremadretning. 

Kæber og svælg 

(Ganascher) 

Kæberne skal være normale i størrelse og i harmoni med hovedet, svælget ikke for bredt. 

Hals Længden af halsen skal være normal. Halsen bør være højt ansat med naturligt elegant hovedløft. Halsen skal være 

forholdsvis muskuløs og skal være passende højt ansat fra brystet. Underhals er ikke ønskeligt. 

Manke Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen. 

Skuldre Skal være af god længde og forholdsvis mere skrånende end Vanner- og Cob-typen. 

Forben Skal være faste og tørre. De skal have lette/finere knogler, velplacerede og i harmoni med den lettere type. Set forfra 

syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med 

kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være passende lang 

og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og velformede. 

Ryg/lænd Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En tendens til en forholdsvis lang 

ryg er accepteret. 

Bryst/bringe Må ikke være for bred, men heller ikke for smal. 

Ribben Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende. 

Kryds Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig bred og noget muskuløs, men ikke 

for rund. 

Bagben Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne skal være lettere/finere, og i harmoni med den lettere byggede type. Set 

bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er 

bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede, men ikke kødfulde. Haserne skal være store, 

flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader. 

Hove Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være åbne og hårde, men ikke for store. 

Hovskæg Mængden af hår skal ikke være for meget, tangerende til normal. 

Man Mængden af hår skal ikke være for meget, tangerende til normal. 

Bevægelser Skal være kraftfulde og funktionelle med frihed, elasticitet, fremadgribende, hvorved hvert led bevæges korrekt. 
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Typebeskrivelse - Vanner 
 
Helhed Robust, kraftig og generelt kompakt bygget med et roligt og selvsikkert udtryk. 

Højde Typisk omkring 156 til 170 cm, mindre og højere tillades. 

Farve Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte. 

Hoved Skal være lige i profilen og ikke ekstremt stort, men godt proportioneret til hesten. Panden skal være bred. Romernæse 

accepteres. 

Øjne Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres. 

Ører Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god fremadretning. 

Kæber og svælg 

(Ganascher) 

Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni med resten af hestens bygning, svælget ikke for bredt. 

Hals Som regel en kort, kraftig hals. Halsen skal være muskuløs og tilstrækkelig velrejst fra brystet. Underhals er ikke 

ønskeligt. Voksne hingste kan have en kraftig toppet hals-/nakkekam.  

Manke Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen. 

Flad manke kan forekomme. 

Skuldre Skal være af god længde og er ofte stejle. 

Forben Skal være faste og tørre. De kan have forholdsvis kraftige knogler, og skal være velplacerede og i harmoni med typen. 

Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til 

og med kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være 

passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og velformede. 

Ryg/lænd Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En tendens til kort ryg er 

accepteret. 

Bryst/bringe Skal være muskuløs og bred. 

Ribben Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende. 

Kryds Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig bred og noget muskuløs. 

Bagben Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne kan være forholdsvis kraftige, men skal stadig harmonere med resten af 

hestens bygning. Set bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. 

Set fra siden er bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede men ikke kødfulde. Haserne 

skal være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 

grader. 

Hove Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være store, åbne og hårde. 

Hovskæg Mængden af hår skal være normal til overdådig. 

Man Mængden af hår skal være normal til overdådig. 

Bevægelser Skal være kraftfulde og funktionelle hvorved hvert led bevæges korrekt. Der skal være en stærk fremaddrift fra 

bagbenene. 
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En dommers syn på typeinddeling 

- Frit oversat efter en Artikel fra NSvT’s medlemsblad ”Battie” 

En hest på 3 år eller ældre, der stilles til kåring, vil blive inddelt i en af 3 typer; Cob, Grai eller 

Vanner. Dette gøres ved dommerne og/eller ved særligt uddannede typeinspektører fra NSvT. Det 

samlede pointtal hesten opnår ved typebedømmelsen, afgøre om hesten også kan opnå STAR-

titlen eller endda MODEL-titlen. For at få STAR-titlen skal hesten mindst have 70 point i type og for 

at kunne opnå MODEL-titlen skal den minimum have 75 point i type. For at finde ud af mere om 

typeinspektionen er her et interview frit oversat til dansk af redaktøren fra det hollandske 

medlemsblad, Battie, med typeinspektør Natalie Karssing. Natalie har været involveret i 

typeinspektion siden begyndelsen og er med til at uddanne nye typeinspektører.  

Hvorfor arbejde i typer?  

Vi ser så stor mangfoldighed i racen, som ingen racestandard alene kunne bære. På Appleby vil 

man også se mange forskellige typer, og det lader til at hver type tjener sit eget formål. Vi 

fortsætter blot det arbejde, der allerede er lagt.  

Du arbejder med en formular, hvordan kan det være?  

Det er blevet fastlagt i et møde, at det er måden typen bestemmes på. Dommerne ser på hestens 

bygning og bevægelse, vi gennemgår altså kun typen. De dele, der er fokus på er hestens 

grovhed, bevægelse, halsens design osv. Vi ser på hesten som separate dele. 

Hvordan gør du, når du udfylder formularen?  

Vi afgør først, hvilken type vi står overfor og så giver vi tallene på baggrund af denne klassifikation. 

Så bestemmelsen af typen sker rent faktisk på grundlag af det første indtryk. Det er derfor vigtigt 

med en præsentabel hest, der er i kåringskondition. Det kræver et trænet øje af typeinspektøren 

og det kræver god forberedelse af ejeren at præsentere hesten. Hesten skal være ren og striglet. 

Der må ikke sprøjtes glimmer eller andet der forstyrrer dommernes øjne på hesten. Vær særligt 

opmærksom på hestens foderstand. Hesten skal være i balance for at vise en god bevægelse. En 

for tyk eller tynd hest mister de flydende linjer. En for tynd hest bliver let kantet og en for tyk hest 

viser ikke de rette kurver.  

Hvad betyder de enkelte punkter i typeformularen?  

Alle elementer i formularen afhænger af typen. Først definerer vi typen, og herefter giver vi hesten 

point efter, hvor gode de enkelte elementer er i forhold til den definerede type.  

1. Generel fremtoning  

Typen Grai er meget fin - det viser sig især i linjerne. Grai har en vis højtstillethed med længde og 

luksus. Linjerne i kroppen er meget flydende og ikke kantet. - Kompakthed/robusthed; her ser vi 

blandt andet på længden af hesten. Dette skal dog ses i forhold til hele hestens krop. Hesten bør 

ikke være for lang og vi vil gerne se nogle bløde kurver, det gælder især for Cob og Vanners. Ved 

nogle Vanners ser vi en højtstillethed, der arbejder imod hesten. Her vi savner nogle gange nogle 

kurver. Ofte er det fordi benene lidt for luksuriøse, og dertil er hesten meget slank/tynd. Det er 

vigtigt, at hesten udviser balance imellem krop og ben.  
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2. Ben propertionelt/relation til kroppen 

Grais kan have lange ben, hvor vi ser på hvor robuste leddene er og selvfølgelig hvor robuste 

benene er. Cobs har mere robuste ben og led, de har ofte også kortere ben. For Vanners ser vi 

især på leddene, og hvordan benet arbejder. Ser man på kroppen, så skal den lettere type også 

have lidt lettere ben. Alligevel får vi en masse heste der har forholdsmæssigt lette ben. Nogle 

gange kan det reddes ved at vise en hest i god kondition, måske til den lidt slankere side, men så 

er risikoen at kurverne går tabt.  

3. Hoved 

En Grai kan have en luksuriøs/ædelt hoved, smal kæbe, bred pande, store næsebor og små ører. 

De har typisk ikke en romernæse. En Cob kendes især på en bred kæbe. Romernæse ses; men 

det er mindre ønskeligt. En Vanner har et stort hestehoved, større ører, smallere og længere 

hoved, men her vil vi virkelig kunne se en lang kæbe. Romernæse ses oftere her.  

4. Hals  

Her ser vi først og fremmest på halsens design. Vi ser på musklerne og formen. Sørg for, at hesten 

er opmærksom, så viser den sig straks bedre. På en Grai ser vi gerne en raffineret og mere lodret 

hals. På Cobs ønsker vi mere at se kurverne, også her er en lodret hals ønsket. Vanners bør være 

helt tunge i nakken, og derfor mere vandret i nakkens design. Vi ønsker ikke at se en meget dyb 

hals, hvor bryst stikker ud eller en meget tyk hals. Vi ser gerne en dejlig muskel i den øvre hals.  

5. Hovskæg 

Jo tungere hesten er, jo mere hovskæg ønsker vi at se. Vi ser på, hvor højt det starter, hvordan 

langt det vokser ned over hoven, og om det også er langt på forsiden af benet.  

6. Man og hale  

Det er dybest set den samme som for hovskæg. Vi giver næsten altid point separat for halen og 

separat for manen og laver en karakter herud fra. Ved tvivl om den endelige karakter vinder vil 

pandelokken være afgørende. På Grais ser vi ofte mere silkeagtig hår. 

 Hvor stor betydning har hestens højde? 

Stangmålet er selvfølgelig med i bedømmelsen, men det er vores overordnede indtryk, der er 

afgørende og ikke højden. Derfor er stangmålet ikke en afgørende faktor. Dog vil en lille Vanner 

naturligvis ikke være 1,40, men forblive over 1,50. En mindre hest vil rent fysiologisk have flere 

typeegenskaber fra Cob end fra en Vanner.  

Kan en hest ændre typen i årenes løb?  

Ja, helt sikkert. Nogle gange er en 3 års faktisk for ung til at typeinddele. Mellem 3 og 5 år vokser 

de fleste dyr stadigvæk. Man kan især se dette på ryggen af nogle af de tungere dyr. Dels på 

grund af dette kan hesten ændre figur og type. Derfor er det meget vigtigt, at du træner din hest 

optimalt hver gang den stilles til en kåring.  

Er der noget bestemt du synes folk skal vide?  

Vi oplever ofte at udstillere ikke altid ved hvor vigtig en god fremvisning er. Faktisk er det 

afgørende for optagelse i stambogen og for f.eks. at opnå 1. premium+STAR titlen, at hesten vises 

fra sin bedste side. Sørg for at passe og træne din hest optimalt, så du stolt kan fremvise den og 

efterlade et godt indtryk. 
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Eksempel fra en typeinddeling i DTF 

  

I:   Ikke tilfredsstillende 

C:  Knap tilfredsstillende 

S:  Tilfredsstillende 

S/G:  Tilfredsstillende/ret godt 

G:  Særdeles godt 

E:  Prima 

2 x I:  Opfylder ikke racestandarden –  

          vil ikke kunne kåres tinker 

 

 

 

Point for generel fremtoning og ben propertionelt relation til kroppen, punkt 1+2 på dette skema 

tæller hver for 1,5 x point. Som i eksempel på dette skema hvor Hesten i punkt 1 får 6,5 point x 1,5 

= 9,75. 

Den samlede sum af point giver 45,5 point som deles med 7 og derved giver en Total på 6,5.  

Her fjernes så kommaet og den totale karakter i typen giver så 65 Point. 

Karakterskala 
Karakterskalaen bruges ved bedømmelse ved dyrlæge, måler og eksteriørdommere i forbindelse 

med samarbejdsvilje samt ved dyrlæge i forbindelse med bedømmelse af ben og hove.  

Yderligere bedømmes hestens galop af eksteriørdommerne i forbindelse med at hesten vises løs. 

  

10 Prima 

 9 Særdeles godt 

 8 Godt 

 7 Ret godt (Tilfredsstillende) 

 6 Middel 

 5 Knap tilfredsstillende 

 4 Ikke tilfredsstillende  

 3 Manglende 

 2 Dårlig 

 1 Meget dårlig 

  

   

Der udleveres et tillægsskema, hvor karakterer for 

samarbejdsvilje og galop er anført. Disse karakterer 

tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og 

hesten kan derfor ikke afvises på baggrund af disse. 

Dog kan hesten afvises såfremt den ikke kan 

bedømmes pga. uro og manglende samarbejdsvilje. 

 

Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren 

betragtes som tillægsvurdering af hestens 

samarbejdsvilje og galop. 
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MODEL og PREFERENT 

MODEL er en titel, NSvT bruger om en Tinker, der er billedet på en af de tre typer: COB, 

VANNER eller GRAI. Kravet til en MODEL er at den har minimum 75 i type og 

gennemsnitkarakteren for bevægelse, samt karakteren for helhed ligeledes er usædvanlig 

høj, så hesten på alle punkter er et godt individ.  

Det er udelukkende dommerne, der bestemmer hvilke dyr, der er kandidater til MODEL-

titlen, og reglerne er sådan, at hesten ikke får titlen første gang den stilles. Den inviteres til 

at komme tilbage - gerne året efter, hvis alderen passer - til en ny bedømmelse. Dog skal 

det nævnes at alle har ret til at stille til en modelbedømmelse. Hvis man selv tror og håber 

på at hesten siden sin kåring har forbedret sig så markant at en Model titel er indenfor 

rækkevidde, kan man frit vælge at stille til modelbedømmelsen. Det er herefter 

dommernes opgave at vurdere om hesten har det der skal til for at blive Model indenfor 

den enkelte type. Hopper og vallakker kan blive MODEL fra det år de fylder 5. Hingste kan fra det 

år de fylder 7. Vi har på nuværende tidspunkt 8 heste i foreningen som har opnået titlen 

MODEL: 

Kenzo’s Covergirl  MODEL i typen COB 

Lillevang’s Primadonna  MODEL i typen COB 

Shamrock’s Shauna of Spades MODEL i typen GRAI 

Nessa af Kærholm  MODEL i typen GRAI   

Lillevang’s Gigant  MODEL i typen COB  

Helga   MODEL i typen COB 

Sky’s Zingaro Star  MODEL i typen COB 

Zooey   MODEL i typen COB 

Satin´s Con Trast  MODEL i typen COB 

Satin´s Con Di Carl  MODEL i typen COB 

 

PREFERENT 

En avlshingst med minimum 15 afkom og af disse afkom minimum 1 avlsgodkendt hingst, 

5 x 1. Premium+ STAR dyr og 9 x 2. Premium dyr. Alle kåret i DTF, NSvT eller i en anden 

datterstambog under NSvT.  

En avlshoppe med minimum 3 afkom, der er kåret 1. premium-dyr. Alle kåret i DTF, NSvT 

eller i en anden datterstambog under NSvT. Afdøde dyr kan opnå titlen på lige fod med 

levende. Dyr, der er kåret efter de gamle regler kan ligeledes opnå titlen, så længe 

hestens afkom er bedømt efter de nye regler.  

Sanne Thomsen fra Stutteri Satin har hoppen Satin’s Con Tikki, som er første og eneste 

tinker i Danmark, som har opnået denne flotte titel. 
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Vaccinationsregler 

Da vi gentagende gange oplever, at 

udstillere må opgive at stille deres dyr til 

kåring pga. manglende vaccinationer, 

opfordrer vi kommende udstillere til at få 

tjekket op på om deres heste er 

retmæssigt vaccineret. 

Vi bliver nødt til at holde fast på, at de 

udstillede heste er vaccinerede, da vi 

lejer os i på rideskoler til kåringer. Dette 

giver et sundhedsmæssigt pres både på 

rideskolernes heste, men også på de 

udstillede heste. 

Vi følger Dansk Rideforbunds regler for 

vaccination. 

 

 
For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccinationsprogram inden 31. 
december 2012:  
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være 
basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages 
mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 365 
dage efter foregående vaccination. 
 

 
For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. 
december 2012, gælder følgende regler: 
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være 
basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages 
mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives 
tidligst 5 måneder og senest 6 måneder og 21 dage efter den anden basisvaccination i 
henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på 
årsdagen efter sidste vaccination. 

Vaccination skal i ethvert tilfælde være foretaget i henhold til vaccinens godkendelse. 

 

Der vil dog stadig kunne søges dispensation på booster-vaccinen til føl og plage i 
forbindelse med vejledende bedømmelse til kåring, da de pga. deres alder kan have 
problemer med at nå at få denne vaccine.  
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Støt vores sponsorer - de støtter os ! 

 

Agria Dyreforsikring Hest 

Bearheart Cobs v. Randi Louis 

Broderi Malou 

By Onsbjerg 

Damsgaard Hestemassage 

Dyrenes Eldorado 

Enghavens Sliberi 

Hemmeshøj Hestefoder 

Hestens værn 

Horze Næstved/Equirider 

Julia Hemmingsen / Cillbarra Golden Vale  

Klinik Tiavad 

Kroghsholms v. Ef og Morten Andersen Krogh 

Land og Fritid, Bording 

Land og Fritid, Aabybro 

Miljøfoder, Ikast  

Monster Kennedy & Sussi Kimma Svendsen 

Nordic Horse  

Pixum 

Shire Oil Denmark – Heavy Horse Leg Oil Supplies 

Skovgaarden.dk 

Stald Egemosen v. Anika Dunager 

Stald Elinor v. Charlotte D. Jensen 

Stald Hedlund – Avl og ridning af Dansk Tinker v. A&K Hedlund 

Stald Thusgaard v. Louise Jespersen 

Stutteri Wiviluma v. Luise Juul Boldrup Andersen 

The Tsarina´s Arrows 

Tika-rideudstyr 

Tina Bommer 
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Bestyrelsen i DTF opfordrer alle udstillere til at sende et ”Tak” til vores sponsorer hvis 

man har været så heldig at få en præmie med hjem fra kåringen       

 


