
 

 

 

Følanmeldelse samt datoer for registrering af føl og hopper i Danmark 2018 

Kære avlere. 

Tillykke med din drægtige hoppe. 
 Vi vil gerne registrere dit føl i vores forbund, og ønske dig velkommen som nyt medlem. 
 
For at sikre os, at vi kan registrere dit føl på en af vores Danmarksture, er det nødvendigt for os at vi 
modtager følanmeldelsen (foaling certificate) straks efter folingen. 
 
Venligst udfyld følgende: 
- Fødselsdato (Date of birth) 
- Køn (Gender) 
- Farve (Colour) 
- Sted for mærkning (Foal show eller Private). Her er det muligt at komme med sit føl til et af følskuerne 
(Foal show), eller vælge at få besigtiget og registreret sit føl hjemme (Private). 
- Kontaktinfo samt underskrift 
 
Hvis din hoppe er drægtig, men endnu ikke registreret i vores forbund, skal du hurtigst muligt sende os en 
kopi eller et scan af hoppens afstamning. 
 

For registrering er det nødvendigt at være aktiv medlem af vores forbund. 
Venligst udfyld og send den underskrevne medlemsformular retur. 
 
På bagsiden vil du finde nyttig information omkring følregistrering i Danmark. 
 
For at kunne få pas på føllet, er det nødvendigt at vi besigtiger og registrerer føllet på en af vores ture. 
Skulle din hoppe endnu ikke være registreret i vores forbund, kan dette også let gøres på en af vores ture. 
 
 
Skulle du have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
For mere information vedr. turplanlægningen kontakt da venligst Nora Krienert 
(krienert.nora@oldenburger-pferde.com, +49 4441 935554 / +49 160 97800755) eller Inge Workel 
(workel.inge@oldenburger-pferde.com, +49 4441935561 / +49 151 64964608). 

Vi taler engelsk og tysk 
 
 
 
Vi ønsker dig en god avlssæson 2018! 
  



The registration tours in Denmark are planned in 2018 on the following dates: 

 

Official foal shows: (announce until 25th of May) 

   

Date Place Type of Inspection 

Wed. 13.06 HP Horses Aps, Lone Boegh-Henriksen Mare Performance Test and foal show 

 Tvedsagervej 40, 3400 Hilleroed  

   

 Stutteri Uno ApS, Joan Andresen Foal show 

 Skovvej 5, Thorsager, 8410 Roende  

   

Thu. 14.06 Nedergaard Dressage, Vicky Nedergaard Foal show 

 Logstorvej 131, 9240 Nibe  

   

 Stutteri Blue Hors Aps Foal show 

 Toerskindvej 70, 7183 Randboel  

   

Fri. 15.06 Reitanlage Kastanienhof Mare Performance Test 

 Ottendorfer Weg 24, 24107 Ottendorf, DE  

 

 

 

Yard inspection tour: 06th of November – 10th of November 

  (announce until 20th of September) 

 

 

 


