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Sådan bliver du medlem 

 

Hvis du ønsker at blive medlem, indsættes beløbet på foreningens konto i Sparekassen 

Himmerland 9812 2071470256.  

Der sendes mail til kasserer@dansktinkerforening.dk med navn, adresse, telefonnummer og 

evt. tidligere medlemsnummer. 

Du kan også bruge kontaktformularen på www.dansktinkerforening.dk 

 

Medlemskaber følger kalenderåret. 

 Alle medlemskaber udløber d. 31. december. 

 

Priser 

 

Personligt medlemskab (1 stemme til generalforsamling)  600 kr. 

 

Husstandsmedlemskab (2 stemmer til generalforsamling)  850 kr. 

 

Passivt medlemskab      450 kr.  

 

Helsidesannonce i nyhedsbrevet     100 kr. pr. gang 

 

Som passiv medlem har du samme muligheder for at deltage i aktiviteter i foreningen på lige 

vilkår som personlige og husstandsmedlemmer, men dog ikke til kåringer, og der er ingen 

stemmeret til generalforsamlingen eller andre afstemninger. 

 

Hvis du har et passivt medlemskab og ønsker en hest kåret, skal medlemskabet opgraderes 

til et personligt eller husstandsmedlemskab. 

 

Annoncer sendes til redaktøren med evt. billede, tekst og logo til 

charlotte.e.madsen@gmail.com 
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NU KAN DU GIVE ET GRATIS MEDLEMSKAB! 

Fremover vil det være muligt som medlem at give et passivt medlemskab sammen med et 

DTF-registreret føl ved salg! 

 

Reglen er således: 

• Du skal som sælger være medlem af DTF 

• Føllet skal være født ind/registreret i DTF 

• Føllet skal være solgt inden udgangen af det år, føllet er født. 

 

Du står som sælger selv for at indbette til DTF-bestyrelsen, at du har solgt et DTF-føl,  

og du gerne vil sende et passivt medlemskab med. 

Køber af føllet får et passivt medlemskab året ud samt et passivt medlemskab det 

efterfølgende år. 
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Forårskåring i DTF 

 

D. 6. april 2019 afholdes der kåring i Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle. 

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til de nye kåret heste og deres ejere i vores 

forening, så vi i næste udgave af medlemsbladet kan lave hingste liste og oversigt over 

kommende føl i 2019. Se meget mere om hestene og regler med guide til hestene type og 

dagens program i kåringskataloget. 

Vi glæder os til en samlet kåring i DTF – vel mødt – Bestyrelsen i DTF 
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ÅRET’S DTF MEDLEM 

 

”Jeg vil gerne sige tak for nomineringen, det var en stor overraskelse, er meget 
beæret, ydmyg og glad for at få den.” 

 

”Nogen gange når man stikker næsen frem, kan der godt ligge lidt hug i luften, da man selvfølgelig 

ikke kan gøre alle tilfreds, så det betyder meget at nogen kan se / ved det er en helt speciel 

passion jeg / vi har for denne race og vores alle sammes show hold, samt at vise racen frem på 

allerbedste vis for vores forening DTF . 

Jeg er blevet bedt om at skrive om, hvordan vi kom i gang med disse fantastiske Tinkere (puha og 

den blev lang, der er sket så meget på de 19 år.” 

I den lille artikel om Lisbeth Holm – Fru Holm. Er der lige stor kærlighed og passion til dyrene i 

hendes liv, så vel som de mennesker der er omkring hende. 

Jeg kan vidst godt tillade mig at kalde årets DTF medlem for ”vores alle sammens Lisbeth” Jeg 

havde selv den glæde at stifte bekendt skab med hende i starten af året, i forbindelse med 

Showholdet til Landsskuet i Herning, her mærket man hurtigt at der skulle være plads til alles 

mening, til grin og til alvor. Alle bliver hørt, men orden skal der til med Lisbeth i spidsen. Men i den 

hyggelige stue på Fyn bliver man mødt med en stor personlighed, der virkelig brænder for det hun 

laver. Det er ikke unormalt at Lisbeth ligger midt om natten og tænker på mønstre og nye 

kreationer til de forskellige skuer, Det må man kalde at være passioneret! Selv krigsskaderne heraf 

bliver taget med et smil, for da Lisbeth og showholdet afholdte sy-dag og hun her skulle sy glimmer 

på en bluse.. ja så røg fingere med under symaskine. Men med lidt hjælp kom hun fri og fik nålen 

ud af fingeren, der skulle selvfølgelig sys videre, det bremser ikke Fru Holm!  

Jeg fik Lisbeth til at skrive lidt om hende og familiens liv med hestene og ikke mindst hvordan 

Tinkeren som race kom ind i deres liv. 
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Vores lille hestetossede familie består af vores to store sønner, deres koner /kærester og vores 

datter og hendes datter. At ride har været vores store passion som børn og senere da Kathrine 

blev 3 år fik vi hest igen. Faktisk har Jan og jeg kendt hinanden næsten hele livet og har redet 

sammen som børn, dengang var der fastelavns ridning osv. Rundt omkring i vores små landsbyer. 

Fra jeg var 17 år har vi dannet par, ja det er mange år☺ 

Tinkeren har betydet så meget for os alle og vores ferier har altid gået til diverse dyrskuer rundt 

omkring, det bilder vi os ind har gjort en stor forskel på vores families livssyn og omgang med en 

masse forskellige mennesker. Samt vores livsglæde ved alle de dyr vi har haft og har, alle de 

oplevelser ved kåringer osv. osv. 

At se vores børn vokse op og have nogenlunde samme passion, uden vi nogensinde har sagt nu 

skal I ride eller nu skal I med på skuer, de har altid selv taget stilling. Og nu de er blevet voksne 

kommer vores børnebørn med og elsker også de heste. Samt Kathrine nu igen hendes datter er 

blevet to år, så småt har tid igen til at ride. 

Uden Kathrines tilridning af heste også vores hingste og fremvisning af hingste igennem alle de år, 

havde det ikke kunnet lade sig gøre. Hun var kun 13 år da hun fremviste hingsten Picasso til kåring 

i DTF til rideprøve 

Men hvordan kom Tinkeren ind i vores liv. Det skete ved lidt af et tilfælde, og Jan Holm var ikke 

helt enig i min pludselige indskydelse. Det har heldigvis ændret sig☺ 

År 2000 havde vi en rideskole, der hed Holms Hestesjov, hvor det store emne var at det skal være 

sjovt at ride og omgås heste. Vores første Tinker ”sigøjnerhest” fik vi lidt ved et tilfælde. Vi havde 

en stor varmblodshest hest i rideskolen, der var nervøst anlagt, så byttede jeg den hos 

hestehandleren og fik en sigøjnerhest (griner ved tanken, faktisk lever Indiana endnu hos Tina i 

Jylland) Jan blev ”tosset”, da jeg kom med den. Han synes, den lignede en ko og så kaldte jeg den 

ovenikøbet ”Indiana” ☺ han ville have en Frederiksborger. 

Indiana beviste dog hurtigt sit værd og blev hurtig den foretrukne på rideskolen. Der var dog på det 

tidspunkt langt imellem ”sigøjnerhestene” i Danmark.  

Så da rideskolen senere lukket, forsatte vi videre med avlen. Vi synes nu vi begyndte at avle, at vi 

måtte have et navn der sagde noget om hvilke heste vi avlede og deraf navnet Stutteri Tinka 

grunden er at nogen bildte mig ind i starten at de hed Tinkaer, ja sådan kan det gå, Tror det var 

Fynsk ☺ 

Og da vi startede i 2003 med at købe de smukke sigøjnerheste op fra hestehandlere og private 

kom et af højdepunkterne i vores hesteliv, da vi købte hingsten Hurricane, vores første hingst. Vi 

købte ham af Harding og Karin Kjær på betingelse af at han gik igennem DTF kåring i 2003, kan 

huske vi havde de mange penge med i lommen og da han var godkendt blev han betalt, aldrig har 

jeg haft så mange sommerfugle i maven, for den hest betød alt for os og gjorde indtil han døde.  
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I 2004 købte/solgte vi 49 heste i alt, så man må sige at det pludselig eksploderede. I 2005 tog vi og 

nogen gode venner på den første tur til Wales, for at se, hvor Tinkeren ”sigøjnerhestene” kommer 

fra. 

Det var en kæmpe oplevelse. Vi stod der sammen Tom Price, og han kaldte ud over marken ”cobs 

come on”, og så kom de, Det var vildt at se så mange samlet på en gang. Jeg fik lov af Tom Price 

til at få hår med hjem til DNA fra hans avlsheste, så vi kunne sende det ind og få bevis for at eks 

Picasso var efter Bob the blagdon og Ginger. Det var jeg meget beæret over kan jeg huske, det 

var stort for mig. Da vi fik hestene hjem, kunne vi jo godt se, at det var fine dyr, derfor ringede vi og 

bad dem om at udvælge et læs heste til os. 

Første læs kom i 2006 et læs på 11 heste der var lidt sprogvanskeligheder og jeg troede vi havde 

bestilt ”seven” men der kom ”eleven”…. Ups sagde jeg til Hr. Holm ☺ De var dog alle solgt meget 

hurtigt.  

Men at blive rig økonomisk på salg af heste, nej det kan vi ikke sige, Men rig i livet og glæden ved 

dem er for os meget større. Vi havde og har altid haft fuldtidsarbejde ved siden af. Da børnene var 

små var jeg dagplejer, her blev alle hestene trukket på fold inden det blev lyst, da Jan mødte på 

arbejde kl 7 og jeg fik børn ind kl 6, og når børnene sov til middag mugede jeg stald, så vi var klar 

til Jan kom hjem kl 16.30. 

Men avlen, er det som er sjovt at følge, når man ser de heste der kom til landet den gang og som 

er led I stambogen på de heste der fødes i dag. - Det er helt fantastisk at være en del af. 

 

Lige nu har vi her på matriklen: 

Hingsten Maximlian of Picasso, hingste plag Van-Gogh og Blue Diamond 

Hoppen Flicka Florentine med hingst føl Haley 

Vallak: Rumle, Pride, Floyd, Dandy og Lennox 

Tusind tak til jer og alle de fantastiske timer vi har sammen omkring vores lidenskab Tinkere i 

centrum. Glæder os til mange flere. 
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Månedens udflugter. 

 

Fastelavns ridt i Sundby, Amager: 

D. 2/3-2019 var det årlige fastelavns ridt på Amager, deri blandt mellem alle de mange 

heste og det store optog af fastelavns rytter og heste holdere var to fra vores forening, 

Cirkeline Bloch med MC. Han havde hans to helsøskende Medusa og Milano med i 

optoget og Blot fordi man er store bror og med for 8 år i træk, viste MC og Cirkeline at de 

stadig kunne løbe frisk mod tønden. Vores andet DTF medlem der deltog var Louise 

Læsøe der tidligere har redet Malibu til disse fastelavnsridt, men har for andet år i træk 

haft sin hoppe Kaili med, som bevare en fantastisk ro tros sine kun to år på asfalten. Det 

er som altid en speciel oplevelse at være med på sidelinjen og mange mennesker samles 

på Prags Boulevard hvor katten skal slås af tønden. I år kunne nogen børn dog ikke forstå 

at tønden var tom, hvorfor skulle rytterne ikke have noget slik.
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Jagt: 

D. 24/3-2019 har Louise Læsøe og 

Jeannette Larsen været afsted til en 

veloverstået baby jagt i byen Sperrestrup, 

hvor de to DTF’er havde Kaili og Junior 

med. Ridtet strakte sig over 12 km, med 

spring gennem hele ruten på 80cm. 

Heste og ryttere var trætte da de nået 

målstregen, men over den kom de alle 

fire.  

Fra rytterne lyder det at det er vær at tage 

med til næste år, eller igen til August, 

hvor begge piger igen er med til endnu en 

baby jagt.  

 

 

 

 

Det er så dejligt at vi gennem nyhedsbrevet kan få et lille kig ind i hinandens udflugter med 

vores skønne heste. Skrive endelig til mig på mail eller via facebook, gerne med billeder. 

Hvis i har nogen udflugter af enten den ene eller anden art som i gerne vil dele med os 

alle! 

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jydskjagtrideklub.dk%2Fmedia%2F2472%2Fryttertegning_2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jydskjagtrideklub.dk%2Fjagtridning%2Fjagtens-historie-og-udfoerelse.aspx&docid=yOfzxWsasyfiHM&tbnid=renuhQbSKYhtNM%3A&vet=12ahUKEwj_5tywxaDhAhWJs4sKHV61C_A4yAEQMyhFMEV6BAgBEEY..i&w=228&h=285&bih=747&biw=1536&q=jagt%20p%C3%A5%20hest&ved=2ahUKEwj_5tywxaDhAhWJs4sKHV61C_A4yAEQMyhFMEV6BAgBEEY&iact=mrc&uact=8
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Det blev endelig tid til DTF ROAD TRIP Holland 2019! 

 

Her var vi var en flok på ca. 20 som tog turen til VJ Achterveld hvor vores hoved stambog 

afholdte deres 20 års jubilæum. Vi kørte alle derned fredag og da alle endelig var nået 

frem, spiste vi dejlig mad som Tom og Jeanette havde lavet til os. Her blev der grint og 

hyggede, dog ikke alt der kan tåle at komme med i nyhedsbrevet her. Men der var super 

stemning og høje grin fra hytte 510! Da tiden kom til sengetid, var der nogen af os der 

havde svært ved at finde hjem, men fik dog en stjerneklar aftentur i minusgrader. 

 

 

 

 

 

 

Næste morgen da vi alle havde spiste morgenmad gik turen til det ride center hvor selve 

kåringen blev afholdt. Her blev vi mødte af mange flotte hingste og en noget anderledes 

kårings kultur end vi her i Danmark. Det var spændene for alle os DTF’er at se hvad hele 

dette store arrangement havde at byde på, både af heste der var stillet til kåring, 

showheste med ryttere og hvordan det hele var sat op. Selv nogen rideudstyrs forretninger 

havde fundet vej til kåring. Hertil skal i dette arrangement ikke glemmes at de også havde 

tænkt på de børn der var hevet med af mor og far, her kunne de sidde ved cafeteriet og 

dekorere hestesko og være med i male konkurrencer.  

Blandt de mange oplevelser var blandt andet Hingsten ”Bing” (se side 11) som man kunne 

vinde en bedækning fra, den viste sig også ridende, hvilket bestemt ikke gjorde hesten 

mindre attraktiv. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 13 

DTF  |   Nyhedsbrev nr. 9 2019 

 

 

Vinderen af modelkonkurrencen blev den smukke ”Legend from the Heavenlysmile” den 

smukke hårpragt der må siges at have en helt vild fylde er en virkelig smuk hingst der 

også viste et rigtig dejligt og roligt sind, da det var ejers lille datter var piske føre for hesten 

under hele fremvisningen. 

  

 

Lidt billeder fra Kåring og Showet 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQyfKFxK_hAhVLaJoKHTF1A58QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fics-nederland.com%2Findex.php%2Fnl%2Fkeuringen%2Fuitslagen%2F53-uitslagen%2F108-keuring-gersloot-16-sept-2018&psig=AOvVaw2I-h80nGMSgLst7X7P6CJJ&ust=1554229969364124
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Nye personer på posterne. 

Efter årets generalforsamling, var der nogen af posterne i vores skønne forening der skulle have 

nye ansvarlige til de forskellige opgaver. Dette blev: 

 

Webmaster – Pia Quvang Alsløw Nielsen. 

Tlf.nr 3085 5923 

 

Webmaster@dansktinkerforening.dk 

 

Redaktør – Katja Damsgaard 

Tlf.nr 2082 8391 

 

 

Shopansvarlig – Nanna Brejner 

Tlf.nr 2123 4268 

Bestyrelse@dansktinkerforening.dk

                paapaya_mig@hotmail.com 

 

Regionsudvalg 

 
Jylland Nord 
 
Camilla Trads 
Tlf.nr: 6174 6162 
Email: plougmanncamilla@gmail.com 
  
Lilly Hadberg 
Tlf.nr: 2243 3602 
Email: lilly@had-berg.dk 
  
Lotte G. Poulsen 
Tlf.nr: 2896 9066 
Email: lotte.poulsen@live.dk 
  
Randi Louis 
Tlf.nr: 6074 1843 
Email: duser08@icloud.com 
  

Jylland Syd 
 
Tine Schmidt 
Aabenraa - Tlf. 2888 0336 

 

Fyn 
Dorthe Rande 
Tlf.nr: 2127 6467 
Email: kaninhotel@gmail.com 
  
Tina Bro 
Tlf.nr: 2852 3110 
Email: tmbprivat@gmail.com 
 

Sjælland 
Louise Læsøe 
Tlf.nr: 3153 8953 
Email: cody2806@hotmail.com 
  
Winie Heisel 
Tlf.nr: 4061 8287 
Email: winie@mail.dk 
 
 Katja Damsgaard 
Tlf.nr: 2082 8391 
Email: paapaya_mig@hotmail.com 
 
 

  
  

De kan alle kontaktes vedrørende arrangementer nær dig og aktiviteterne vil løbende blive lagt ind 

i vores aktivitets kalender. God fornøjelse 😊 

 

mailto:Webmaster@dansktinkerforening.dk
mailto:Webmaster@dansktinkerforening.dk
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Tinkershoppen 

I 2017 lavede vi om i vores Tinkershop. Vi valgte en ny leverandør og prioriterede lækre 

produkter som vi kunne have i vores fysiske Tinkershop på GF, til kåringer og på de store 

dyrskuer.  

Skift af shoppen har ikke været problemfri, det har kostet en del penge, og vi må erkende 

at der blev købt alt for meget ind ved opstarten, hvilket blev en dyr omgang for foreningens 

konto. 

Dertil kan vi dog konstatere, at salget af DTF-tøj har været det bedste igennem mange år, 

og vi ser klart en fordel i at vi ofte har lidt tøj på lager og kan sælge, når vi møder vores 

medlemmer rundt omkring gennem året. Vores medlemmer har på denne måde mulighed 

for at prøve tøjet før bestilling samt mulighed for at mærke kvaliteten af tøjet før køb.  

Har du ønsker til størrelser, farver m.m. så send endelig en besked til den shopansvarlige i 

DTF, så vi kan få bestilt netop det du mangler hjem. Shopansvarlig findes på foreningens 

hjemmesiden under ”Bestyrelsen”. 

Ris, ros, og gode ideer til shoppen modtages gerne 😊 

TinkerShop 

Tøj med logo kan bestilles hos  

Shopansvarlig - Nanna Brejner på mail bestyrelse@dansktinkerforening.dk 

Der er tryk på både bryst og ryg. Tøjet fås i sort og hvidt som standard, men kan bestilles i andre 

farver. 

Se katalog på hjemmesiden. 

 

   Priseksempler:  

   Sort jakke 675 kr.  

   Hvid t-shirt 150 kr.  

   Vest 475 kr.  

   Hvid skjorte 325 kr. 

             Klistermærker til bil/trailer 15 kr./stk. + 10 kr. i porto 


