Nyhedsbrev juni 2015
Så er sommeren ifølge kalenderen over os, selvom vejret ikke har vist sig særlig sommerlig endnu!
Vi har i foråret afholdt et par arrangementer, som Fie vores kasserer har skrevet lidt om:
Foderforedrag med Hippolyt d. 6. maj.
Det var et rigtig godt foder foredrag med en foder konsulent fra Hippolyt.
Min store frygt var, at det skulle blive en lang salgstale for egne produkter, men det var det slet ikke. Det var rigtig
spændende og det store focus var på grovfoderet, med overskriften: Hvis det i høhækken ikke virker, virker det i krybben
heller ikke.
Aftenen var delt op i:
Foder generelt
Om vigtigheden af vitaminer og mineraler
Om at de forskellige heste ikke udnytter foderet ens
Pause med god kage
Forfangenhed
Mavesår
Sukkersyge
Og så havde vi snakket på meget, at vi næsten ikke kunne nå det hele.
Det var en rigtig god aften.
/Fie Sandfeld
Aktivitets dag d. 9. maj.
Det var en mega god aktivitets dag.
Der var mange der var mødt op med sin hest og andre bare for at nyde det gode selskab.
Til at starte med var der sat trail bane op, og til middag over vores medbragte madpakker blev der snakket om klasser til
kommende shows.
Lidt over middag var der indslag om kvæg ridning. Om hvordan det kan hjælpe hesten med at vende på den rigtige måde
fordi de har noget at gå efter.
Der efter blev hestene sadlet op igen til mere fælles ridning.
Til fælles spisning fik vi helstegt pattegris og en masse lækkert tilbehør.
Dagen sluttede af med et meget underholdene og godt indslag fra Pernille Bendix om show regler og mode indenfor de
forskellige show klasser.
Det var en rigtig god dag og vi glæder os til aktivitets dagen næste år.
/Fie Sandfeld
Med sommeren kommer jo også shows og det første paint show i DK, Paint Horse Open, blev afholdt i pinsen d. 23-24
maj på Bluehills ved Brande af Jørgen Sandholm og Viggo Mortensen. Og de har allerede offentlig gjort, at de holder
showet igen næste år i pinsen d. 14-15 maj 2016.
Næste show i DK er Schultz Summer Special 3, som er d. 20. juni hos Schultz Horses i Ulfborg.
PHCDK holder jo selv Paint Horse Championship d. 8-9 august. Vi er godt igang med at arrangere showet, de fleste ting
er allerede på plads og tilmeldingerne er lige på trapperne. Og vi glæder os rigtig meget.
Af andre ting vi arbejder med lige nu er bl.a. optagelsen i SEGES. Vi har sendt papirerne ind og de skal så godkendes,
og så skal vi have fundet ud af, hvilke konsekvenser det har for registrering af paint horses i Danmark, inden vi finder ud
af om vi endelig skal optages. Dette er selvfølgelig noget, som kommer til at påvirke alle paint ejere hvis det er, ikke kun
PHCDK medlemmer, så det skal overvejes nøje.
Vi arbejde desuden med at få lavet en PHCDK jakke med vores logo på, som så kan bestilles på hjemmesiden.
Husk endelig, at du bare skal ringe eller skrive mig, eller en af de andre i bestyrelsen, hvis du har nogle spørgsmål eller
gode ideer til PHCDK.
Rigtig god sommer 
Med venlig hilsen
Kirstine,
Præsident PHCDK

