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Tisztelt Tagtársak!
Tenyésztési Szabályzatunknak megfelelően 2007. január 31-ig egyesületünknek ki kell adni a 2007. évre
érvényes fedeztetési engedéllyel rendelkező mének listáját.
A mellékelt listán szereplő mének tulajdonosai jogosultak arra, hogy magánmén tartási szerződést kössenek az
MLLSZ Lótenyésztési Felügyelőivel. Természetesen, ha a listán szereplő valamely mén tulajdonosa ménjével
nem kíván fedeztetni, úgy kérjük ezt a megyei felügyelőnek telefonon szíveskedjen jelezni.
A későbbi kellemetlenség elkerülése végett felhívjuk a kanca tulajdonosok figyelmét, hogy a fedeztetés előtt
győződjenek meg róla, hogy az adott mén rendelkezik-e a tenyésztési évre érvényes fedeztetési engedéllyel, és a
szükséges okmányokkal (fedeztetési jegy).
2007. március 16-17-én a Magyar Lovas Szövetség Távlovagló és Távhajtó Szakága távlovas hétvégét tart
Bábolnán.
A hétvége folyamán elméleti és gyakorlati oktatáson, bírói továbbképzésen, igény esetén pedig rajtengedélyvizsgán, illetve vizsga-felkészítőn vehetnek részt az érdeklődők. Mindezzel egybekötve távlovas évadnyitó
tájékoztatót is tartanak, a hétvége programját mellékeljük.
Január 19-én az ISG kibővített elnökségi ülést tartott Augsburgban, ahol több fontos kérdésben hozott döntést,
így az ISG Európa Championatus idei színhelyéről is.
2007. július 6-8. között az ISG Európa Championatus rendezési jogát bábolnai (Shagya) arab lovak
részére Egyesületünk kapta. A rendezvény színhelye: Bábolna.
A rendezvényt megelőzően, július 5-én pénteken tervezzük, hogy az előző évi kedvező tapasztalatok alapján
bírói továbbképzést, tenyésztői szimpóziumot tartunk. A három nap jó alkalmat ad arra, hogy lovainkat ne csak
küllemében, de teljesítményében is vizsgáljuk, ezért a korábbi évekhez hasonlóan versenyt hirdetünk
díjugratásban és díjlovaglásban, valamint military-ban is, mely nyitott minden egyesületünk által regisztrált ló
számára, fajtabesorolástól, tenyésztési konstrukciótól függetlenül.
A rendezvény sikeréhez nagy szükség van tagjaink segítségére, és alkotó fantáziájára, ezért kérjük, hogy
ötleteiket, a rendezvénnyel kapcsolatos igényüket, megjelölve a megoldás finanszírozását is, elnökségünkkel,
illetve bizottsági tagjainkon keresztül, még a kiírás elkészülte előtt osszák meg velünk.
A 2006. évi WAHO trófeáért a pályázatokat 2007. február 20-ig lehet benyújtani irodánkhoz, a pályázati lapot
mellékelem. A részvétel feltétele, hogy a pályázó ló magyar tenyésztésű, Magyarországon született,
egyesületünk regisztrációjában szereplő arab telivér legyen.
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A Tenyésztési Bizottság a küllemi bírálati (show, ménvizsga, stb.) teljesítmény eredmények (sport, verseny,
ménvizsga) és az utódok alapján dönt a trófea odaítéléséről. A díjat, mivel az vándordíj, a nyertes ló tulajdonosa
1 évig őrizheti. A trófeát szándékunk szerint a márciusi szakmai napon szeretnénk átadni, ahol szeretnénk a
győztes lovat bemutatni. A 2007. évi WAHO trófea átadására pedig jó alkalom nyílna a júliusi bábolnai
rendezvényen.
Kérjük tagjainkat, hogy egyesületünk génmegőrző munkáját adója 1%-ával szíveskedjen támogatni, és
amennyiben erre módja van, ismerősei, barátai körében is keressen támogatókat, hogy egyre szűkülő
költségvetésünk mellett továbbra is megvalósíthassuk elképzelésünket, arab ló állományunk értékes
génvagyonának megőrzését, és széleskörű megismertetését.
Bábolna, 2007. február 6.
Üdvözlettel:
Rombauer Tamás
ügyvezető elnök

Hendinger Zsolt
tenyésztésvezető

