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Nyhedsbrev den 18. januar 2013 
 

Hvordan er det gået med de 13 vanrøgtede travheste, 
som vi opkøbte på Års Landboauktion ? 

 
Oprindeligt var der 14 heste, men den sidste hest var kommet til skade og kom derfor ikke frem til 
auktionen. Vi havde tilbudt at hente den, men af uransagelige grunde valgte politiet at aflive hesten. Hvad 
den havde gjort, siden den ikke måtte få en chance, ved vi ikke. Af de 13 heste, som vi fik opkøbt, er nogle 
af dem anbragt i permanente hjem og andre anbragt midlertidigt i akut familiepleje.  
 
Vi ønsker for de sidste heste, at de må få en familie, hvor de kan blive resten af deres tid. De har været nok 
igennem og skal ikke flytte mere rundt end højst nødvendigt. Kendetegnet for alle hestene er, at de er 
nemme og utrolig håndterbare. De knytter sig meget til den familie, hvor de befinder sig nu. Derfor vil vi 
rigtig gerne have dem videre hurtigst mulig – men det er vigtigere, at vi finder den rigtige familie. Hopperne 
kan være i fol, da alle hestene (hingste, vallakker og hopper) gik i samme flok, dog er vi blevet informeret 
om, at 3 af hopperne havde kastet deres føl p.g.a. vanrøgt, så sandsynligheden er lille, men risikoen er til 
stede.  Du kan se mange flere billeder af hestene på Facebook. 
 
Der er et mindre formidlingsgebyr på hestene. De sættes til kr. 5.000 som er et gebyr for en selskabshest, 
da vi ikke kender deres baggrund og ikke ved, om de kan rides.  Se nærmere vilkår på vores hjemmeside: 
www.nyt-hesteliv.dk under ”Støt hestene” / hest søger familie. Kontakt venligst for mere info: Christina 
Junker på 22140207 / christinaogdaniel@hotmail.com eller Janne Junker på 2635 5865 / info@nyt-
hesteliv.dk. Du kan læse kort om hestene her: 
 
Mangler et permanent hjem: 
 

NH Gifa Gilbak - travhest 

 

Gifa Gilbak er født den 23. maj 1999. Hun en fin og sød hoppe. 
Venlig og utrolig nem at håndtere. Hun ligger nederst i hierkiet.  
 
Gifa kan besigtiges hos den midlertidige plejefamilie i 
Vestjylland. 
 
Hun søger en sød og rar plejefamilie.   
 
 

 

NH Kick Lee - travhest 

 

Kick Lee er født den 29. maj 2002. Hun var i starten meget 
aggressiv overfor mænd. Det er nu aftaget. Hun er blevet meget 
mere tillidsfuld og er rigtig glad for plejefamilien. Det har helt 
fortaget sig. Hun er højt rangeret i herkiet i hesteflokken. 
 
Kick Lee kan besigtiges hos den midlertidige plejefamilie i 
Vestjylland. 
 
Hun søger en sød og rar plejefamilie.  
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NH Elisa Varbro - travhest 

 

Elisa Varbro er født den 23. april 1997. Hun var en af de værst 
afmagrede. Elisa har sit føl Freja (maj 2012) ved sin side. Hun 
kan være i fol. Hun er ligeledes utrolig venlig og har knyttet sig 
meget til familien.    
 
Elisa anbringes kun sammen med Freja på nuværende 
tidspunkt. Hun kan besigtiges hos den midlertidige plejefamilie 
i Vestjylland. 
 
Hun søger en sød og rar plejefamilie.   

 

NH Freja - travhest 

 

Freja er født ca. maj 2012. Hun så forfærdelig ud, men har nu 
på bare 1½ måned udviklet sig til en lille spirrevip fuld af 
spilopper og viser i den grad glæde på folden. Hun har nydt de 
mange dage i sneen med sin mor Elisa. 
 
Freja anbringes kun sammen med sin mor Elisa på nuværende 
tidspunkt. Hun kan besigtiges hos den midlertidige plejefamilie 
i Vestjylland.     

 

NH Steffani (ikke reg. som traver) 

 

Steffani er fra 2009. Hun var tynd. Hun ser nu meget bedre ud. 
Hun har en bule på det ene bagben, som er under 
dyrlægebehandling. Vi håber ikke, det har nogen alvorlig 
betydning. Hun er en rigtig sød og rar hoppe. 
 
Hun er meget knyttet til Sofus og skal helst anbringes sammen 
med ham. 
 
Hun kan besigtiges hos den midlertidige plejefamilie i Hørning.   

 

NH Sofus (ikke reg. som traver) 

 

Sofus er født i 2008. Han er hingst og står for snarlig kastration. 
Han skulle lige komme til kræfter oven på sin vanrøgt. Han er 
meget glad for Steffani, og de skal helst anbringes sammen. 
 
Han er en super fin hest. 
 
Han kan besigtiges hos den midlertidige plejefamilie i Hørning.   
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NH Lille Lyn (ikke reg. som traver) (RESERVERET) 

 

Lille Lyn er født i 2009. Han er vallak og var meget afmagret. 
Han beskrives af plejefamilien som super sød og meget nem at 
omgås. Han nyder at blive nusset om. 
 
Han venter på at komme af sted til sin nye familie i Sverige.  
 
 

 

NH Last Dancer (ikke reg. som traver) (RESERVERET) 

 

Last Dancer er født ca. 2003 og er vallak. Han er blevet en glad 
hest. Plejefamilien beskriver ham som super klog hest og holder 
styr på tropperne. Han undersøger tingene, og får de andre til 
at slappe af. Han er vågen og elsker at blive striglet. 
  
Han venter på at komme af sted til sin nye familie i Sverige.  
 
 

 
 
Disse heste har fået nye hjem 
 

NH Rimi Marianne 

 

Rimi Marianne er født i 2007. Hun er en superfin hoppe. Hun 
nyder nu sin nye tilværelse i Kolind (Djursland) sammen med 
Malte. 

 
Plejefamilien beskriver dem som utrolig søde og tillidsfulde.   

 
NH Malte 

 

Malte er født i 2004 og er vallak. Han er en glad hest. Han 
nyder nu sin nye tilværelse i Kolind (Djursland) sammen med 
Rimi Marianne. 

 
Plejefamilien beskriver dem som utrolig søde og tillidsfulde  
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NH Moonie - travhest 

 

Moonie er født i 2004. Hun er en rigtig sød hoppe. Hun nyder 
nu sin nye tilværelse i Ranum (nordjylland) sammen med 
familiens andre heste. 

 
    

 
NH Handyspeed 

 

Handyspeed er født i 2000 og er vallak. Han er begyndt at se 
rigtig godt ud og nyder sin nye tilværelse i Haderup sammen 
med familiens andre heste.  

 
 

 
NH Milton 

 

Milton er hingst (endnu) og født 2009. Han er en pony-
/traverblanding og var den, der var mindst misrøgtet i sin huld. 
Han nyder sit nye liv i Jelling sammen med familiens øvrige 
heste. Han er sød og nem. 
  

 
 

 
 
   
 
 
 


