En dansk avlsforening for Tinkere
Under Videnscentret for Landbrug, Heste

Tinkeren — hele familiens hest

www.dansktinkerforening.dk

Foreningens historie
Dansk Tinker Forening blev grundlagt i maj 2002 og er optaget under Videnscentret for Landbrug, Heste (VFL). VFL er en paraplyorganisation der
stambogsfører og registrerer for de fleste avlsforbund i Danmark. Der lægges vægt på, at der anvendes fysisk og mentalt sunde dyr i avlen. Derfor er
det vigtigt at kåre og registrere din tinker, navnligt hvis du påtænker avl.
Alle heste registreret (føl født ind i stambogen og/eller heste der er kåret
tinker) i DTF har mulighed for at deltage i alle skuerne rundt om i landet.
DTF er fra den 1. januar 2012 blevet en selvstændig datterstambog under
Nederlands Stambook voor Tinkers (NSvT), er en EU-anerkendt stambog.
Det vil f.eks. sige at alle heste fremover blive typeinddelt (Cob, Grai eller
Vanner) ved vores kåringer. Du kan læse meget mere om vores nye kåringsregler på vores hjemmeside.
Som medlem af foreningen kan man blandt andet benytte foreningens salgsliste og hingsteliste. Derudover får man Login til hjemmesiden kun for medlemmer og HesteData hos VFL. Man modtager også vores eget medlemsblad
ca. 4 gange om året. Vi har et stort netværk i form af hårdtarbejdende regionsudvalg rundt om i hele Danmark, der sørger for spændende aktiviteter
og arrangementer for vore medlemmer. I DTF er det medlemmerne der giver foreningen liv med deres store engagement og interessen for denne dejlige race!
Indmeldelse kan ske til:
kasserer@dansktinkerforening.dk
Du er også velkommen i DTF!

Racebeskrivelse
Avlsmål
Der ønskes en udpræget rolig, samarbejdsvillig og omgængelig pony/hest
uanset farve og øjenfarve. Den ønskes typefast, kraftig, forholdsvis dyb og
bred, kompakt og muskuløs med imponerende pandelok, man, hale og hovskæg. Bevægelsen kraftfuld, rummelig og gerne med knæaktion. Racen
bruges meget alsidigt til blandt andet rideterapi, dressur, spring, kørsel,
western, distance, jagtridning, military, kvadrille og i shows.
Temperament
Hestens rolige temperament og bløde bevægelser gør den til en fremragende familiehest. Med dens ærlige og lærevillige væsen, er den egnet til både
nybegyndere og erfarne hestefolk. Tinkeren ønskes tillidsfuld men også
nysgerrig af natur. Den skal være samarbejdsvillig både ved håndtering fra
jorden som ved ridning og kørsel. Den skal være venlig i omgang med såvel
andre heste og dyr samt mennesker, udpræget rolig og arbejdsvillig.
Typerne
Fra 1. januar 2012 begynder DTF at inddele hestene i 3 typer:
Cob: En pony/hest på ca. 1.35-1.56 m i stg. Robust, kraftig og kompakt
med en kraftfuld og funktionel bevægelse. Normal til overdådig hårpragt.
Grai: En pony/hest på ca. 1.35-1.56 m i stg. En mere raffineret type end
cob’en med en kraftfuld og fremadgribende bevægelse. Hårpragt - ikke for
meget - tangerende til normal.
Vanner: En hest på ca. 1.56-1.70 m i stg. Robust, kraftig og kompakt med
en kraftfuld og funktionel bevægelse og stærk fremaddrift fra bagbenene.
Normal til overdådig hårpragt.

Historie
Tinkeren stammer fra Irland, hvor den kan spores ca. 400 år tilbage. Sigøjnerne havde brug for en stabil, nøjsom og billig hest til at trække deres
husvogne. De brogede heste var uønskede samt ubrugelige til krigstjeneste
da de var lette at se og derfor billige i anskaffelse. Da anlægget for brogethed er dominerende fik sigøjnerne med tiden stadig flere brogede heste ind
i deres avl. Som mange andre raceheste er tinkeren udkrydset af forskellige
racer for tinkerens vedkommende er der tale om blandt andet fell, dales,
clydesdale og shire.
I dag er alle farver og tegn tilladt, men racen tilstræbes mere og mere typefast, uden skelen til at en del andre hesteracer går i retning af ædelhed
og større krav til præstations niveau.
Racen avles under mange forskellige navne blandt andet gypsy horse, gipsy
cob, romany horse, irish cob, gipsy vanner og coloured cob.
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