Nyhedsbrev marts 2016
Lidt nyt fra Paint Horse Club Denmark 
Vi har fået nyhedsmail på vores hjemmeside, så hvis du tilmelder dig, modtager du en mail, når der er nyt på vores
hjemmeside. Mange af jer, der er medlemmer i år og sidste år, er allerede tilmeldt.
Desværre fik vi slet ingen henvendelser vedr. deltagelse på et dansk youth team ved Europamesterskaberne i Tyskland.
Det er ærgerligt, men håber at det kan lade sig gøre i fremtiden. Stor tak til Dora og Jørgen, som har langt et stort
arbejde i at planlægge et træningsforløb og samlinger til holdet, som desværre ikke blev til noget.
Vores Highpoint aften d. 12 marts, var rigtig hyggelig. Vi var knap 20 og fik udleveret ca. halvdelen af Highpoint
certifikaterne. De resterende vil blive udleveret til shows senere på året. Endnu engang stort tillykke til vinderne. Vi har
endnu ikke besluttet, om vi skal holde lignende arrangement næste år, eller om vi skal uddele Highpoint til vores
generalforsamling i november som vi har gjort før. Vi håber jo på, at flere vil støtte op om sådanne arrangementer og
møde mange andre paint folk.
Vi arbejder på at få det sidste på plads vedr. vores Paint Championship d. 13-14 august. Mere info kommer snart. Jeg
har fået henvendelse vedr. hvem der kan deltage, og det kan ALLE  Det er et åben APHA show og det er både for
øvede og nye. Og fra i år kan du starte din hest i to hænder i både novice amateur og green klasserne, selvom den er
senior hest og over 6 år.
Vi har været i dialog med flere, som gerne vil arbejde videre med muligheden for at få lov til at stille Paint Horses på de
danske dyrskuer. Udfordringen er at finde en måde at få lavet et ”kåringssystem” af vores heste, da dette er en af
kravene for at få vores heste med. Men der bliver arbejdet på højtryk, da fristen er midt i april.
Et andet ønske fra vores medlemmer er at få et Futurity op at køre igen. Det gamle vi havde, blev nedlagt pga. at
hingste ejerne skulle indbetale hingstene og dette er der, med de få danske hingste vi har, ikke grobund nok til. Så det
er blevet foreslået, at vi kan starte det op efter samme model, som de kører ved de danske Quarter horses, hvor det er
op til hver enkelt hesteejer at indbetale sin egen hest i stedet.
Jeg vil gerne opfordre til at få indbetalt jeres medlemskab til klubben. Uden medlemmer ingen klub og vi er her for de
danske paint ejere og for at arbejde for at udbrede Paint racen i Danmark. Så gå ind på vores hjemmeside og få betalt
dit medlemskab for 2016. Vi arbejder på at få sendt medlemskort ud via mail 
OK kort: Husk, at hvis du har et OK tankkort kan du støtte PHCDK. Du skal bare gå ind på deres hjemmeside og markere,
at det er os du vil støtte.
Der er plads til mange flere hingste på vores hingste side, bare skriv til os…
Og som jeg altid skriver, hvis du har nogle ideer eller spørgsmål, så endelig bare skriv til os  Det kunne være så fedt
at få gang i flere arrangementer, også på Sjælland… Så kom ud af busken/skabet og husk at PHCDK er for ALLE der
elsker Paint Horses, ligegyldigt hvad du bruger din paint til 
Vi glæder os til at se jer alle og jeres dejlige Paint Horses derude i det danske land 
Glad forårs hilsen fra PHCDK!
/ Kirstine

