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Leder

Det endte med at blive en mild 
vinter, sikkert til stor fornøjelse for 
dyrene i naturen. De har ikke haft 
behov for at tære så meget på deres 
fedtdepoter, og det betyder igen, at 
der ikke er så mange af dem, der 
er gået til. Fasanerne udenfor mit 
vindue går fornøjede omkring og 
finder føde mellem visne tidsler, og 
rådyrene finder føde og læ mellem 
de tætte graner. 

Hestene har måske savnet at kunne 
boltre sig i sneen. De er i stedet 
blevet præsenteret for folde, der 
enten var mudrede på grund af 
regn eller knoldede pga. frost. Det 
har kostet et par skæve og mistede 
sko gennem de seneste måneder. 
Vintertid kan virkelig være surt 
for både hestene og deres ejere, 
og uanset om vinteren har været 
hård eller mild, så er der ingen 
grænser for vores glæde, når foråret 
melder sin ankomst. Allerede nu 
synger musvitterne af fuld hals, 
og husskaderne er allerede trukket 
i de grønne hoser, hvor hannerne 
har bygget potentielle reder for at 
imponere hunnerne. Naturens forår 
er forunderlig, og det er en lige stor 
glæde hvert år.

Med foråret kommer der føl, og det 
lader til, at der vil komme en pæn 
årgang igen i år. Sidste år havde 
vi 15 føl, og det er en fremgang 
fra 2007, hvor der blev født 13 
føl. At der har været en smule 
afmatning i avlen skyldes jo nok 
overgangen til ANCCE og deres nye 
stambogssystem. Der har været 
en del begyndervanskeligheder, 
som har kostet dyrbar tid og ikke 
mindst at få trykt de længe ventede 
hestepas. I skrivende stund kan vi se 
på stambogen, at der hver dag i snit 
bliver kørt et føl igennem laboratoriet 
med DNA profil og forældre 
verifikation. Og det er netop her, 
at der har været store problemer. 
Føllenes papirer har ligget og ventet 

og ventet på laboratoriet, af den 
simple grund, at der har mangler 
DNA profiler på føllenes forældre 
i blodbanken. Men lige så stille er 
det lykkes både stambogskontoret i 
Spanien og foreningerne verden over 
at samle rigtigt mange DNA profiler 
fra alverdens blodtypelaboratorier. 
Det har været et kæmpe arbejde, 
der har været sat i gang, og det har 
været et samarbejde, der fortjener 
en medalje! At militæret – Cria 
Caballar – kunne være så tankeløse 
at smide samtlige DNA profiler ud 
i stedet for at give dem videre til 
ANCCE, er en handling der læner sig 
op ad et retsligt efterspil. At de ville 
straffe ANCCE med den handling, 
hersker der ikke tvivl om, men at 
sætte samtlige foreninger og deres 
avlere verden over i en fuldstændig 
umulig situation er utilgiveligt. Netop 
det har højst sandsynligt været 
drivkraften for, at stambogspersoner 
verden over har givet den en 
ekstra skalle for at finde frem til de 
manglende DNA profiler – og af og 
til måtte avlerne have penge op af 
lommen for at få dem lavet. Det har 
kostet meget tid, og for nogle har 
det været meget dyrt!

Når det så er sagt, så kan jeg kun 
glæde mig over, at det nu går den 
rigtige vej med arbejdet i stambogen. 
Det er først nu, at der er et jævnt 
flow, og i vores forening er vi nu 
igennem de meget store bunker, 
som vi gik i krig med i sommer. Som 
bekendt lærer man mest af at sidde 
og arbejde med tingene, og det har 
gjort, at vi er godt rustede i arbejdet 
med stambogen. For vores avlere og 
hesteejere er det stadig en smule 
svært at gennemskue papirjunglen, 
og af og til mangler der da også 
ansøgningsblanketter og diverse 
bilag. Men det skal I ikke være flove 
over. Hvis der er noget I er i tvivl om, 
så kontakt os. Der er ikke noget, der 
hedder dumme spørgsmål! Giv jeg 
også tid til at læse om de forskellige 
blanketter og guides til blanketter 
på vores hjemmeside. Vi gør meget 
for at vejlede jer bedst muligt, og 
her er hjemmesiden et rigtigt godt 
redskab.

Den 31. januar var der den årlige 
Hestekongres i Margrethehallen 
i Fredericia. Der var mange gode 
emner og gode foredrag. Der var 
flere, der vovede pelsen ved at 
have et meget højt ønske om, 
at avlshestenes sundhedsstatus 
blev offentliggjort. Her taler vi om 
OCD, EAV m.v. Ønsket var i høj 
grad baseret på at få en sundere 

hesteavl og gøre det gennemskueligt 
for hoppe ejerne at vælge en sund 
hingst til deres hopper. De arvelige 
sygdomme og skavanker giver føl 
med en rigtig dårlig fremtid og en 
tom pengepung for avleren. To af 
bestyrelsesmedlemmerne var med 
til kongressen, og du kan læse nogle 
af referaterne her i bladet.

Tiden nærmer sig også for 
basiskåring, så du skal huske 
at forhåndstilmelde din hest via 
hjemmesiden og ikke mindst at 
udfylde en ansøgningsblanket med 
kode 206 (1. forsøg) eller kode 218 
(2. forsøg) og sende den til den 
stambogsdelegerede i dit område. 
Du finder kontaktoplysninger på de 
stambogsdelegerede inde på vores 
hjemmeside. Det er vigtigt, at du 
husker at forhåndstilmelde og søge 
om basiskåringen, da vi skal finde 
opsamlingssteder rundt om i landet. 
Der vil fremover ikke være mulighed 
for hjemmekåring, som det var 
tidligere med Cria Caballar. Og har 
du gode faciliteter til basiskåringen, 
eller kender du et sted, der har det, 
så giv endelig bestyrelsen besked. 

Husk også, at du kan forhåndstilmelde 
din hest til at få taget en blodprøve 
til blodbanken i Spanien. Blodprøven 
koster ikke noget. Og sidst – men 
ikke mindst – så kan du også 
forhåndstilmelde din hest til ID 
kontrol, hvis du kun har den grønne 
stamtavle og ikke noget pas på din 
hest. Her skal du også udfylde en 
ansøgningsblanket med kode 115, 
og det koster 1.050 kr. + udgifter til 
ANCCEs dyrlæge. 

Generalforsamlingen nærmer sig, 
og den holdes i år på Sjælland. Jeg 
håber, at mange af jer har lyst til at 
komme og deltage og være med til 
at tage beslutninger om ændring af 
vedtægter m.m. Derudover glæder 
jeg mig til at få en god snak med jer, 
og her har I så også lejlighed til at 
stille spørgsmål omkring stambogen. 
Vi ses til generalforsamlingen!

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme

”Vores forening”
Som jeg meddelte i min klumme 
i december, stiller jeg ikke op til 
genvalg i bestyrelsen.
Jeg takker nu af, efter 5 år, som 
er gået godt og ønsker foreningen 
en fortsat fremdrift og håber 
på et godt fremmøde og valg til 
generalforsamlingen den 29. marts.

Det er på generalforsamlingen, 
at man kan gøre sine meninger 
gældende, dels kan man fremkomme 
med forslag til generalforsamlingen 
om nye tiltag eller ændringer 
i eksisterende forhold og 
forretningsgange m.v., som dog skal 
være bestyrelsen i hænde 14 dage 
før generalforsamlingen, herudover 
kan ethvert A-medlem opstille til 
valg til bestyrelsen. (foreningens 
vedtægter kan læses på www.pre-
horse.dk.)
 
Foreningen bliver aldrig bedre end 
medlemsskaren og den bestyrelse, 
der vælges af medlemmerne til 
at repræsentere medlemmernes 
interesser. Foreningen ledes af 
bestyrelsen med vedtægterne som 
retningslinje, hvorfor foreningen i høj 
grad bliver styret af de mennesker, 
som vælges til generalforsamlingen. 
Derfor er det meget vigtigt at stemme 
de personer ind i bestyrelsen, som 
man synes varetager sine meninger 
og interesser bedst muligt eller selv 
stille op til valg.

Bestyrelsesarbejdet er for alle. Det 
kræver ingen forkundskaber at være 
bestyrelsesmedlem. Det eneste, der 
behøves, er et engagement og en lyst 
til at arbejde for foreningen samt en 
del tid, som man vil investere heri, 
en pc med internet forbindelse og en 
tlf., ligesom man skal være indstillet 
på, at det er frivilligt arbejde, som 
tillige medfører udgifter til kørsel og 
tlf. m.v.
Da der sædvanligvis altid sidder 
nogle i bestyrelsen, som i forvejen 

kender til de rutiner med papirgange 
og de tilbagevendende årlige 
aktiviteter, såsom dyrskuer, kåring 
m.v., vil der være mulighed for 
at lære af de andre, ligesom man 
løbende får let adgang til at søge 
viden om alt vedrørende vores heste 
og administrationen heraf. Vi kan alle 
være med, det kræver ikke særlig 
viden, det kommer for den, der vil og 
søger oplysninger, og endelig er der 
en stor del af bestyrelsesarbejdet, 
som ikke behøver nogle specielle 
forkundskaber.

Bestyrelsen tilgodeser også socialt 
samvær i et hyggeligt forum, men ved 
de fleste møder og arrangementer 
er det kun i pauserne, der er tid 
til ”snakken”. Der er sædvanligvis 
ca. 10 faste bestyrelsesmøder om 
året, hertil må påregnes diverse 
opfølgende arbejder mellem møderne 
samt forberedelse og deltagelse ved 
diverse arrangementer, udvalg og 
lign., samt evt. ekstra møder ved 
uventede situationer, som kræver 
stillingtagen. 

En særlig opfordring til ”Vest 
Fronten”, skal gentages. Der sker ikke 
meget derovre på den anden side af 
broen. De initiativer, foreningen 
har gjort i det Jyske, er ikke blevet 
hørt tilstrækkeligt. Det vil kræve 
nogle meget aktive medlemmer og 
en styrkelse af bestyrelsen og/eller 
etablering af udvalg i Jylland, hvis 
der skal være håb om forbedringer. 

Endvidere mener jeg, at der er 
behov for kræfter i bestyrelsen, 
som vil repræsentere foreningens 
interesser i at fremme og styrke 
avlen ved at udbrede kendskabet 
til P.R.E. hesten. Vigtigst er 
fremme af et alment kendskab til 
racen, men også til de særegne og 
karakteristiske egenskaber, som 
vores heste har, frem for en række 
andre hesteracer. Eksempelvis det 
særdeles gode temperament, ”den 
er god i hovedet”, hvilket er en 
fundamental forudsætning for en 
god brugshest. Hertil dens gode 
egenskaber som både køre- og 
ridehest, såvel i dagligt brug som ved 
deltagelse i ”sportskonkurrencer” og 
endeligt hestens avlsforudsætninger, 
som tilgodeser den højere 
dressurridning. 

Hovedvægten af fokus og på 
prioritering af ressourcer anvendes 
i dag på avlen, som naturligvis 
er fundamental. Det er ikke at 
forglemme, at vores forening er en 
”avlsforening”, men uden behov og 

efterspørgsel af ride og køreheste, i 
det brede forum i Danmark, har vi 
ingen at sælge avlen til! Ikke alle 
heste kan anvendes i avlen, og der 
er behov for en bedre og bredere 
markedsføring af P.R.E. hesten og 
dens ypperlige brugsegenskaber, 
således at avlerne kan sælge de 
heste, der ikke skal udgøre stammen 
i avlen.

Personligt har jeg og min datter, 
Anna Vestergaard, gennem vores 
tid i bestyrelsen bl.a. brændt for at 
fremme udbredelsen af kendskabet 
til vores heste. Vi har deltaget med 
udstillingsstande, hvor det brede 
publikum møder frem. Deltaget i 
udstillingsarrangementer og i flest 
mulige sammenhænge sammen med 
flest mulige medlemmer, vist vores 
P.R.E. heste frem for publikum. Med 
stor og værdifuld hjælp fra mange 
sider er der blevet etableret et 
”showhold”, som p.t. er i start og i en 
positiv udvikling, hvilket kan udgøre 
en virkelig fremtidig promovering af 
vores heste. Show er vejen til det 
brede publikum. Det er oppe i tiden. 
Fremvisning af shows er en effektiv 
måde at styrke avlsarbejdet på. Det 
ses også hos andre avlsforeninger, 
bl.a. på årets Dyrskuer er showene 
prioriteret højt hos avlsforeningerne, 
der bruges mange ressourcer og 
penge på at opføre de bedste shows, 
og jeg er overbevist om, at det kan 
begrundes i, at det kan betale sig for 
avlerne. 

Jeg ønsker jer alle en god 
generalforsamling og håber, at 
der vil stille nogle nye ildsjæle op 
til bestyrelsen, som vil tage over 
og arbejde for, at vores forening 
fortsætter sin positive vækst, 
herunder varetager medlemmernes 
interesser i at styrke avlsforeningens 
fremme af markedsføringen af P.R.E. 
hesten, således at vores hestes 
funktionalitet bliver mere synlig og 
medfører, at vores avl bliver mere 
eftertragtet.

Good luck!

Lisbeth Spindler
formand

http://www.pre-horse
http://www.pre-horse
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At være ny i bestyrelsen

Kirsebærgårdens avlshingst Ballesto II
Gangen er rummelig og taktfast med den sjældne, fremadstræbende 
aktivitet. Han er kvadratisk og stor af bygning, 171 cm i stang, og 
har et godt, bredt stillet fundament. God i hovedet. Basiskåret og 

udtaget til konkurrencen som Sjællandspræmiehingst med 24 point 
i 2005 og i 2007. 

Ballesto II

Importeret fra Spanien.

Codigo: 190101002204316
Født: 16. april 1999

Far: Volador VII
Mor: Ballesta II

Avlet af: Faustino Lafuente 
Garcia

Bedækningspris: 6.500 kr.

Kontakt: 
Anna Vestergaard

Tlf.: +45 27 11 81 16
Mail: 

annavestergaard@msn.com
www.stutterikirsebaergaarden.dk

Af Mette Andersen

Da vi skal have nye kræfter til 
bestyrelsen, vil jeg gerne med denne 
skrivelse give et lille indblik i, hvad 
det vil sige at være i bestyrelsen, 
og hvad det har krævet af mig som 
værende helt ny i feltet. 

Mit år som aktiv startede lidt før, jeg 
overhovedet kom i bestyrelsen ved 
at være med til messen i Herning. 
Nogle meget spændende dage, hvor 
mit indblik i racen udviklede sig 
betydeligt bare af at stå og høre på, 
hvad folk talte om. 

Året er gået med mange møder, hvor 
der især har været fokus på ANCCE 
og det samarbejde, som vi nu er 
blevet en del af.  Der har været meget 
snak omkring papirer, blodprøver, 
udfyldning af papirer osv. Og det 
har været en spændende proces. Jeg 
har været med til alle møder på nær 
ét. Og dette er jeg personligt meget 

glad for. Jeg tror, det er vigtigt, at 
man gør sig det klart, at når man 
melder sig ind i en bestyrelse, 
kræver det tid og nogle gange hårdt 
arbejde. Ca. 1 søndag om måneden 
mødes vi og planlægger aktiviteter, 
så som kåringer og i dette år også 
DAMOCHA. Vi snakker papirer, 
avlsarbejde og problematikker, som 
vi som avlerforening er nødt til at 
tage stilling til. Både i forhold til 
danske regler og i forhold til ANCCE, 
som jo er vores moderorganisation. 

Som ny inden for racen har det 
været begrænset, hvad jeg har 
kunnet bidrage med i forhold til 
viden omkring racen.  Og jeg har 
flere gange stået både til DAMOCA 
og til div. skuer og tænkt ”hjælp jeg 
aner ikke, hvad de snakker om”. Når 
snakken er faldet på div. blodlinjer, 
stutterier, avlsretninger og resultater 
ved SICAB, er det en force, at der 
sidder nogle ”gamle rotter”, som ved 
en masse netop om disse ting. Så 
kan man lære og suge viden til sig. 
Jeg har i år lært mere omkring P.R.E. 
hestene, end jeg gjorde de første 2 
år, jeg selv havde racen.

Så kan man så tænke, om en, 
med så begrænset viden som jeg, 
overhovedet har noget at gøre i 
bestyrelsen for en avlsforening. 
Og det vil jeg faktisk mene, at jeg 
har (og at andre også har; selv 
med en begrænset viden inden for 
div. blodlinjer, osv.). Der er mange 
ting, vi skal holde os opdaterede 
på. Arvelige sygdomme, smitterisici 
inden for avl, OCD og andre ting. 
Udover dette er der også en stor 
post, der hedder ”praktisk gris”, som 
at få et arrangement som DAMOCHA 
til at løbe af stablen, at få stande 

op på skuer og forsøge at skaffe 
sponsorer. Og nogle gange at ringe 
rundt til vores medlemmer for at 
høre, om de vil med til shows eller 
andet. 

En vigtig ting - som jeg ser det 
- er netop, at vi er en gruppe, der 
repræsentere alle vores medlemmer. 
Både dem med mange heste, og 
dem med få.  At vi er forskellige og 
har forskellige præferencer, ser jeg 
også kun som en fordel i forhold 
til racen herhjemme. Selve racen 
er så alsidig, at den dækker alt fra 
hyggerytteren til showhesten og 
igen til dem, der vil ud og starte og 
uddanne deres heste på et højere 
niveau.  

Det tager tid og koster penge at 
være med i denne bestyrelse. Men 
det er samtidig meget givende, hvis 
man interesser sig for avlsarbejdet 
og for selve racen.  Jeg håber, at 
der er mange, der vil overveje en 
plads i bestyrelsen. Vi har brug 
for kræfterne, så vi rent faktisk 
kan lave DAMOCHA/kåringer og 
forhåbentligt på sigt også andre 
gode arrangementer, som kan vise 
vores race frem.  Man behøver ikke 
at vide, hvem der vandt sidste års 
SICAB, eller hvilket stutteri der har 
de flest placerede heste til SICAB. 
Man skal bare have tiden og energien 
til at lægge et stykke arbejde, have 
lyst til at fortælle om vores smukke 
race og være med, når vi har møder.  
Var det noget for dig??? 

Mvh. Mette Andersen, nyt 
bestyrelsesmedlem, som gerne 
napper et år mere.. 
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Feria i Jerez de la Frontera

Af Irene Bothmann 
                            
Jeg har længe haft et stort ønske om 
at komme til Jerez De La Frontera; 
en by ikke langt fra Sevilla og tæt på 
den sydlige Portugisiske grænse. Det 
er Sherryens hjemsted. Her holdes 
hvert år i begyndelsen af maj en stor 
»hestefest« - Feria de Caballos. 

Den drøm gik i opfyldelse i år. Den 
26. april ankom vi til Jerez., og dagen 
efter gik vi hen til den kongelige 
Spanske rideskole, Real Escuela 
Andaluza Del Arte Equestre. Den har 
til huse i et stort palads. Her fik vi en 
rundvisning og så morgentræning. 
Det var interessant. I træningshallen 
var der vel 10 -15 heste, elever og 
lærere mellem hinanden, og alle 
trænede og kunne finde ud af, hvad 
netop deres underviser forlangte. 
En af lærerne, cheftræneren berider 
Rafael Soto - sølvvinderen fra OL i 
2004 - var der også. 
 
 Om aftenen indledtes festlighederne 
med et flot fyrværkeri på en stor 
festplads. Den lå ca. 3 km fra 
vores lille pensionat. De næste 
dage befandt vi os mest der. Rundt 
om pladsen var der restauranter; lidt 
i stil med dem vi finder på Bakken. 
Vi var i Sydspanien, og her er det 
kutyme, at kvinder – små børn, 
teenagere, unge mødre og ældre 
- er klædt i flamenco kjoler, der alle 
er forskellige og meget farverige. 
Blomster i håret hører med til 

påklædningen. Rundt om på pladsen 
blev der spillet, danset og sunget 
flamenco, selvfølgelig.
 
Pyntede hestevogne med 2, 3 og 4 
spand kørte rundt. Det var muligt 
at få en rundtur. Ind imellem red 
ryttere i den klassiske mandedragt 
med snævre bukser, hvid skjorte, 
kort jakke og sombrero – sort eller 
grå hat. Undertiden med bagrytter. 
Når vi blev sultne og tørstige, var 
det hyggeligt at sidde på et lille 
traktørsted og spise tapas, drikke 
vand og vin. En drik, vi blev lidt 
forfaldne til om eftermiddagen, var 
en »Fino« – en ikke stærk Sherry 
blandet med sodavanden Sprite 
og masser af is. Den smagte rigtig 
godt og blev serveret i en kande og 
varede derfor længe.
 
Fra 1. maj blev det muligt at se 
shows, vognkørsel og morfologiske 
konkurrencer. Det var utroligt flot 
at se heste, der piafferede, mens 
flamencodansere fulgte rytmen, 
og at se levader og caprioler. Et 
af de optrædende ensembler viste 
ti knaldsorte heste, der udførte 
courbetter samtidig. Hestene 
rejser sig i pesade og springer 
frem i flere kraftfulde spring. Her 
udførte ekvipagerne denne svære 
øvelse samtidig. På ridebanens 
langside flettede de ind mellem 
hinanden.

I Spanien rides hingstene, mens 

hopperne foler – det bevirker ikke, 
at de ikke bliver vist frem i shows. 
10 kridhvide hopper kom – bundet 
sammen via halsremme - ind med 
deres brune føl løbende og hoppende 
rundt i manegen. Man viste også, 
hvordan man rider, når man arbejder 
i marken, med f.eks. at fange kvæg 
– »doma vaquera« – en pendant til 
western ridning.

Showenes vognkørsel var 
imponerende. Vogne fra forskellige 
tidsaldre, antikke og nyere, blev 
vist. Nogle var bygget i Frankrig, 
nogle i Italien. De fleste var dog fra 
Madrid, Barcelona eller andre steder 
i Spanien.. De blev trukket af 1 til 
6 heste spændt for på forskellige 
måder – og selvfølgelig var hestene 
pyntede. Passagererne var klædt, så 
de matchede vognene.

Det var ubeskriveligt mange 
spændende, sjove og flotte optrin, 
vi oplevede de dage. Det hele blev 
kommenteret på spansk, da der var 
meget få udlændinge, men mange 
turister fra hele Spanien.
 
Selvom turen var en udpræget 
»hesteferie«, tog vi os tid til at 
se byen. Der var et lille yndigt 
»Alhambre« med en fin have, og 
i tårnet et »Camera obscure« – et 
mørke foto apparat.. Her stod vi i et 
helt mørkt lokale, og fordi der var et 
hul og et spejl i taget, kunne hele 
byen ses i en skålformet flade ca. 
1,5 m i diameter, bygninger, trafik og 
folk på gaden kunne følges her. Igen 
en overraskelse! 
I byen var der selvfølgelig et 
madmarked. Her solgte man 
bl.a. små »havesnegle« til 
madlavningen. Sådan en lille snegle-
mundfuld må være mindre end en 
ært!  På gågaden og på de mange 
hyggelige pladser var der udendørs 
restauranter og grønne træer, hvor 
den lille farvestrålende Stillits sang 
og fangede vores opmærksomhed.
 
Om aftenen tog vi bussen næsten 
til vores pensionat. Det var lille, 
men rigtig sødt og romantisk. Det lå 
lige over for den store smukke Sct. 
Miquel kirke. I de dage, vi boede der, 
var vi fra vores balkon vidne til flere 
bryllupper. Her kastede man ikke ris 
efter de lykkelige, men rosenblade! 
Kirken fungerede ikke kun som Guds 
Hus, men også som fuglefjeld. Duer, 
mursejlere, spurve og rovfugle holdt 
til der. Klokkerne holdt os orienterede 
om tiden hele dagen. Om natten var 
de tavse - og det var godt nok! 

Smukt udsmykket 4-spand med den stolte kusk ved siden.
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Øverst t.v.: Selv de helt små “knejte” er også til hest. Øverst t.h.: Og traditionen tro er pigerne ba-
gryttere. Nederst t.v.:Dansende piger i flotte flamenco kjoler. Nederst t.h.: Endnu en stolt kusk med 
sit sorte 4-spand pyntet med blå og hvide farver.

AZTECA IV

CAMPEONA XXVI

GOLOSO IX

LADI

IDEAL IV

QUERENDONA

P.R.E. hingst ud af 100% Cartujano blodlinier
Avlet af Salvador Cortés Garcia

HONESTO VI

Bedækningspris: 8.000 kr.

Stutteri Grønnevang • Tlf.: 2336 7071 • E-mail: hanne@p-r-e.dk • www.p-r-e.dk



8 9

SICAB 2008

Fuego XII - Spaniens natioanlhelt og OL deltager til OL 2008.

Af Maybritt Rønn

Sidste år fik vi endelig mulighed for 
at tage ned og overvære SICAB, som 
afholdes i Sevilla i november hvert 
år. 

Sent onsdag aften ankom vi til vores 
hotel, som ligger ikke ret langt fra 
kongrescentret, hvor konkurrencerne 
foregår.

Torsdag morgen var vi tidligt oppe 
og i kongrescentret, da messen 
åbnede, og det var vi næsten nogen 
af de eneste, der var. Spanierne er jo 
som bekendt ikke særligt hurtige om 
morgenen, så sammen med et par 
svenskere havde vi det helt for os 
selv.  Men det var dejligt at have god 
plads til at finde rundt, og så var det 
nemt at komme til at overvære de 
konkurrencer, der dog var i gang.

Først på eftermiddagen kom der 
lidt mere liv på messen, og ANCCEs 
stand blev også bemandet. Vi havde 
aftalt at mødes med ANCCE, så de 
lige kunne få en situationsrapport 
fra Danmark. Vi fik snakket 
lidt om vores nyligt overståede 
DAMOCHA samt kåring, og lidt om 
hvad vi synes om at arbejde med 
papirgangen og computersystemet, 
det hele registreres i. De værdsætter 
i høj grad det arbejde, landene selv 
udfører i den forbindelse, for uden 
den hjælp havde det været næsten 
umuligt for dem at få papirgangen til 
at fungere så hurtigt, som den trods 
alt foregår.

Samtidig fik vi en invitation til 
deres gallashow om aftenen og 

med tilhørende middag bagefter for 
internationale gæster. Det var en god 
mulighed for at mødes med nogle af 
de andre lande, og vi fik udvekslet 
nogle erfaringer i løbet af aftenen.

Messen er et sandt eldorado for en 
P.R.E. inkarneret fan, og det var 
lækkert at kunne følge de forskellige 
konkurrencer i dressur, doma 
vaguera, kørsel og springning.  Og 
ikke mindst auktionen, hvor der blev 
solgt mange gode heste til særdeles 
rimelige priser. Til sidst måtte vi 
næsten sidde på vores hænder 
for ikke at komme hjem med en 
ordentlig flok.

Det er spændende at få mulighed 
for at studere typer og afstamning 
og se, hvilke heste dommerne 
udvælger. Tendensen er større heste 
med godt markeret sadelleje og mere 
rummelige gangarter, dog uden at gå 
på kompromis med racetypen.

Den sidste dag var der finaler i 
doma vaguera – spansk type af 
western ridning - og det var noget, 
vi rigtigt gerne ville se. Så 3 kvarter 
før start fandt vi nogle gode pladser, 
hvor der var udsigt til hele banen. 
Det var godt, vi var tidligt på den, 
for i løbet af det næste kvarter var 
enhver lille plet rundt om banen fyldt 
med mennesker til bristepunktet, og 
alle ventede spændt.  Og ventede…. 
Og ventede … og atter ventede. 
En time efter programsat start var 
dommerne endnu ikke dukket op, 
og publikum var ved at være noget 
ophidsede. Da den første dommer 
så endelig viste sig, løb en meget 
utilfreds tilskuer ned og skældte ud 
med fagter så tydelige, at man ikke 
behøvede at kunne forstå spansk for 
at fatte den svada.

Flere kom til, og i løbet af et 
splitsekund udviklede situationen 
sig til et regulært håndgemæng, 
og sikkerhedsvagterne måtte skille 
dem ad. I stedet, for så endelig at 
komme i gang (deltagerne havde nu 
varmet op i snart halvanden time). 
Næ nej, så brugte de lige yderligere 
en halv time på at skændes. Meget 
underholdende - men til sidst kom 
konkurrencen da i gang efter en 
lang hylekoncert fra tilskuerne. 
Her fik vi lige demonstreret, hvad 
der må betegnes som sydlandsk 
temperament.
Alt i alt har det været en fantastisk 
tur, og vi har jævnligt vores billeder 
fremme for lige at genopleve 
stemningerne og de dejlige heste 
igen.
Skulle nogen være interesserede 
i at tage af sted i år, er i meget 
velkomne til at kontakte os, hvis i 
har brug for hjælp til de praktiske 
detaljer i forbindelse med rejse og 
hotelophold samt andre spørgsmål 
vedrørende messen.

En lang række af sorte hopper fra Yeguada Escalera.
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Nu begynder der at komme 
heste i specielle farver af så 
god kvalitet, at de har kval-
ificeret sig til at deltage i 
konkurrencerne på SICAB. 

Her en dun eller buckskin 
farvet hingst. Bemærk den 
meget smukke sorte farve på 
hans langhår (pandelok, man 
og hale) og ikke mindst på 
hans ben i kontrast til hans 
næsten beigefarvede krop. 

I årene fremover vil de spe-
cielle farver vinde mere frem 
- og de er i høj kurs!

Øverst t.v.: Dressurkonkurrencer. Her med en rød P.R.E hingst. Øverst t.h.: Opvisning med “tandem”. 
Nederst t.v.: To deltagere i Doma Vaquera konkurrencen får sig en sludder udenfor arenaen. 
Øverst t.h.: Top tunet og klargjort hoppe på vej ind i ringen til dagens morfologiske konkurrence.

9
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Præsentation af showholdet 2009
Af Anna Vestergaard

Showholdet er et fælles tema af 
heste, ryttere og en masse hjælpere. 
Vores primære mål er at have det 
sjovt sammen med vores heste.

Vi arbejder sammen for at vise vores 
heste frem til arrangementer og 
skuer landet over. Desværre er vi 
stadig kun aktive på Sjælland, men 
vi har da ikke tabt gejsten endnu for 
at få showdeltagere på den anden 
side af bæltet. Vi har før optrådt 
både på Fyn og i Jylland og med stor 
succes, så vi håber da på længere 
sigt at kunne få et showhold i Jylland 
at arbejde sammen med. 

Udover det gode samarbejde, som vi 
lægger stor vægt på, så er vores idé 
at få vist vores heste frem. Vi vil gerne 
ud og vise Danmarks befolkning, at 
P.R.E. hesten eksisterer. Vi mener, 
at den bedste måde at promovere 
en hesterace på, er ved at vise, hvor 
dejlig en ridehest den er, da langt 
de fleste hestemennesker i dag er 
ryttere og køber heste for at ride på 
dem. Selvfølgelig kan P.R.E. hesten 
bruges til langt flere ting, og vi er da 
også beriget med en flot enspænder-

vogn.

Vores mål i vinterperioden er at 
træne en gang om måneden i 
ridehus. I sommerhalvåret påtænker 
vi at træne 1-2 gange om måneden, 
og op til store shows/skuer øger vi 
selvfølgelig træningsdagene. Når vi 
træner sammen, så træner vi som 
regel nogle rideprogrammer, som vi 
plejer at tilrettelægge således, at 
alle kan være med. Heste på højt 
uddannelsesniveau og heste på 
endnu lavt uddannelsesniveau. Vi 
har plads til alle slags ryttere og alle 
heste. 
 
I øjeblikket arbejder vi på at skulle 
lave show på Roskilde Dyrskue 
her i juni måned, og vi er i år gået 
sammen med nogle Lusitano-heste/
ryttere og Sorraia-heste/ryttere her 
på Sjælland. Vi er meget glade for 
samarbejdet, da det giver os helt 
nye muligheder for showindslag og 
idéer. Vi satser på at kunne levere 
et brag af et show på blandt andet 
Roskilde Dyrskue. Tilmed er vi 
blevet kontaktet af adskillige andre 
skuer, hesteopvisninger og lignende, 
som gerne vil se os til netop deres 
arrangement. Så showhold og 

showheste går et spændende år 
i møde med masser af sjove og 
lærerige oplevelser. 

I er som sagt altid velkomne til at 
kontakte os på showholdet, hvis I vil 
vide mere og måske være med som 
rytter eller hjælper. 
I kan kontakte følgende: 

Formand for showudvalget: 
Zuzette Kraft 
Sasserupvej 4, 
4300 Holbæk 
tlf.: 2628 4822
E-mail: zuzette@pre-horse.dk  
 
Showkoordinator:
Anna Vestergaard 
tlf.: 2711 8116, 
e-mail: annavestergaard@msn.com

Medlem af showudvalget: 
Anne Schaumann Nielsen 
Vanløsevej 33
4370 St. Merløse 
telefon: 5780 1787/ 2287 5278

Irene Bothmann
Rodevej 12
4560 Vig 
tlf.: 2721 3463/ 4047 4354

CHICLANERO XI

CODIGO 190101002124175

Smuk og udtryksfuld, sort 
P.R.E. hingst med gode be-
vægelser og et godt tempera-
ment. Chiclanero er meget 
glad for at arbejde og er meget 
lærenem.

Han har været udstillet på 
Roskilde Dyrskue 2007, hvor 
han opnåede 23 point og æres-
præmie.

Han er farvetestet i 2007, hvor 
han er dokumenteret ægte 
sort

Chiclanero har flere afkom her i 
Danmark, heraf to præmierede 
hoppeplage. Afkom kan ses.

Bedækningspris P.R.E. hopper:
4.000 kr.
Andre racer:
3.500 kr.

Opstaldning af hopper pr. 
døgn: 70 kr.

Kun naturlig bedækning.

Stutteri Edoras
v/Zuzette Kraft

Sasserupvej 4
4300 Holbæk

Tlf.: 26 28 48 22
www.edoras.dk

juel_kraft@city.dk
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16. november 2008
Sted: Krummerup, Sjælland
Deltagere: Anette, Mette, Maybritt, 
Charlotte, Heidi, Zuzette
Fraværende: Ann, Anna, Lisbeth

1. Samarbejde
Vi havde punktet samarbejde på 
dagsordenen, da der op til, under 
og efter DAMOCHA var efterlyst 
afklaring på dette område. 
Dog var alle tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer enige om, 
at der skulle tales om samarbejde 
fremadrettet. Vi debatterede dels 
styrkelse af vores samarbejde 
fremefter, dels om forventninger 
til bestyrelsesmedlemmer, og dels 
vores mødekultur/disciplin. 

2. Betaling for kørsel
Udgangspunkt: Anna Vestergaard 
har meldt ud, at hun vil have statens 
takst for kørsel af dommer/dyrlæge 
til DAMOCHA. Dette ville flertallet af 
bestyrelsen ikke godtage, og Anna 
har bedt os om at tage det op igen. 
Hun er desværre ikke mødt op for at 
tale sin sag.
Samlet kommentar fra fremmødte 
fra bestyrelsen:
Vi kan give 1 krone pr. kilometer, 
eller Anna kan komme med en 
regning på en tankfuld benzin 
(datering underordnet). Der er på 
intet tidspunkt nogen i bestyrelsen, 
der har kørt til statens takster, og 
det har aldrig været givet til nogen. 
Der er lavet aftale med Anna om, 
at hun fik dækket sin kørsel, og det 
omfatter - som for andre medlemmer 
i bestyrelsen - der i særlige tilfælde 
får betaling for kørsel - nemlig 
udgifter til brændstof. Havde Anna 
på forhånd meldt ud, at hun ville 
køre til statens takster, ville vi have 
valgt en anden løsning, da der 
ikke var budgetteret med så store 
udgifter til kørsel i forbindelse med 
DAMOCHA, hvilket både Anna og 
Lisbeth er bekendt med.

3. EVA
Anne Schaumann har meget 
fornuftigt forespurgt, hvilken stilling 
foreningen tager til sygdommen. 
EVA er en virus, der primært 
overføres via naturlig bedækning. 
17% af de aktive avlshingste er 
smittet jf. stor undersøgelse. Vi kan 
ikke kræve, at vores hingsteholdere 
skal teste deres avlshingste, men vi 
vil opfordre vores medlemmer til at 
få testet deres hingste, hvis de skal 
bedække. Zuzette laver en artikel 
om sygdommen, som lægges ud på 
hjemmesiden.

4. Nyt fra ANCCE
ANCCE er i gang med at udstede pas. 
Der er pt. 3 færdige. Der mangler at 
komme 16 sæt indskrivningspapirer 
retur (afventer dyrlæge til 
indskrivningen), 9 nye føl afventer 
svar fra laboratoriet. 15 gamle føl 
afventer svar fra laboratoriet (kun 
3 af disse har fået taget blod ved 
kåringen), 2 føl er sendt retur fra 
laboratoriet pga. manglende DNA på 
enten den ene eller begge forældre. 
Løsning er undervejs. Der er betalt 
og lavet 114 ejerskabskort – heraf 
mangler nogle få stykker at blive 
printet. Der er lavet 3 ejerskifter via 
ejerskabskort. Der er oprettet 21 
avlerkoder/ejerkoder.

5. Hispano arabere
ANCCE varetager ikke 
stambogsføring af hispano arabere. 
Derfor kan vi ikke længere servicere 
ejere med registrering af Hispano 
arbere m.v. Dem med interesser for 
Hispano, Azteca, CDE osv., må selv 
starte en forening op og varetage 
papirarbejdet. Charlotte har lavet en 
pressemeddelelse, men Heste Nettet 
har ikke reageret og har ikke sat den 
på. Prøver at sende det til ”Hest og 
Rytter” i stedet.

6. Basiskåring
Vi holder basiskåring 17. - 19. 
april 2009. Heste, der stadig kun 
har grønt pas, kan komme til ID 
(service kode 115), så de kan få 
et EU-pas. I modsætning til Cria 
Caballar, tager ANCCE sig betalt 
for denne ydelse – det samme som 
for indskrivningen af et føl. Men 
en hest, der skal transporteres 
udenfor landets grænser, skal have 
et gyldigt EU hestepas. Heste ejere 
kan også komme og få taget en 
gratis blodprøve til blodbanken i 
Spanien, og analysen af blodprøven 
er også gratis. Hesteejeren skal så 
kun betale for transport af hesten. 
Dyrlægen, der alligevel er sendt op, 
skal der ikke betales for. 

Mødet sluttede i god ro og orden.

18. januar 2009
Sted: Otterup, Fyn
Deltagere: Zuzette , Charlotte, 
Maybritt, Heidi, Mette, Anette
Fraværende: Lisbeth, Ann

1. Nyt/info fra ANCCE
Der mangler DNA profiler på flere 
af forældrene til de heste, der skal 
indskrives i stambogen. 38 heste 
venter på at blive verificeret af 
laboratoriet hos ANCCE, før deres 
indskrivning kan færdiggøres.

2. Gennemgang af vedtægter
Vedtægterne blev gennemgået, 
og der blev udarbejdet forslag 
til ændringer, som skal sendes 
ud sammen med indkaldelse til 
generalforsamling.

3. Fastlæggelse af generalfor-
samling
29. marts generalforsamling, kl. 
13.00 på Ølby Bibliotek. Dørene 
åbnes 12:45.

4. Basiskåring i april
Vi skal have fastlagt steder til 
opsamling. Alle skal finde steder til 
dette, og så samler vi sammen og 
finder ud af, hvilke steder der ligger 
bedst.

5. Showhold og tilskud til 
træning
Det blev debatteret, hvorvidt 
showdeltagere skulle have tilskud 
til træning, showbokse og så videre. 
For at dele sol og vind lige mellem 
alle medlemmer øst og vest for 
Storebælt, og alle har mulighed 
for at få samme tilskud, blev det 
besluttet, at showheste får et tilskud 
på op til kr. 200,- til showboks pr. 
hest, der møder op til et af landets 
store dyrskuer. Beløbet betales 
bagudrettet ved fremvisning af 
kvittering for betaling, såfremt 
hesten har været til stede. Tilskuddet 
ydes kun til registrerede P.R.E. 
heste, hvis ejere er A-medlemmer 
af foreningen. Det afsatte beløb 
gælder kun for 2009. På opfordring 
tages det op på bestyrelsesmøde 
fra år til år, hvorvidt der kan ydes 
tilskud til showdeltagere. Det står 
showdeltagerne frit for at finde 
sponsorer til showholdene. Op til 
kr. 200,- i tilskud pr. showhest til 
boksleje på dyrskuepladserne, 
såfremt der er betaling for boksleje. 
Ikke noget i tilskud til ridehus eller 
træning i øvrigt. Der har allerede 
været tilskud til showholdtræning. 
Det er vel og mærke showheste, som 
er registrerede P.R.E. heste, og hvor 
ejeren er medlem af foreningen.

6. Øvrige bestyrelsesaktiviteter
Zuzette deltager i møder, som 
angår racerepræsentanter til 
Roskilde Dyrskue. Mette deltager i 
Landsudvalgets hestekongres. Heidi 
deltager i møde angående Østjyske 
fællesskue.

Mødet sluttede i god ro og orden.

Referater fra bestyrelsesmøder
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Og æren tilfalder.....!
Af Gunvor Ejstrup

Som så mange andre læser jeg 
med stor interesse medlemsbladet, 
så snart det kommer ind ad 
døren, herunder selvfølgelig også 
formandens klumme, som altid er et 
rids af, hvad der er sket, og hvad der 
vil ske fremover.

Jeg må sige, at som læsningen 
skred frem, voksede irritationen 
og forargelsen, og til sidst også 
vreden. Ikke engang mellem linierne 
står det at læse, at det alene er 
formanden, der har reddet og båret 
foreningen igennem og over en 
vanskelig tid. At have den frækhed 
i den grad at underkende de øvrige 
bestyrelsesmedlemmers arbejde, 
uden hvem der ikke havde været en 
forening i dag.
 
Da jeg fratrådte som formand i 
2007, var der allerede godt gang 
i forhandlinger med ANCCE; ikke 
mindst takket være Heidi og Nanja, 
som for egne midler og i foreningens 
interesse, banede vejen for det 
samarbejde, der i dag er en realitet. 
At påstå, at vi i årevis - altså før 
2007 - ikke har fået pas eller andre 
ydelser, er simpelthen ikke sandt. 
Spanien har altid været langsom 
i behandling af sager, men vi har 
altid fået vores papirer efter en tid. 
Der, hvor filmen knækkede, var 
det sidste halvår af 2006, hvor det 

gik op for Cria Caballar, at de ikke 
mere skulle være stambogsførende 
myndighed; herefter boykottede de 
alt - og ikke kun overfor danskerne. 
At de så yderligere kom til at smide 
en masse papirer væk, gjorde at 
mange ting måtte laves om, hvilket 
stadig sætter sine spor, så er det jo 
godt, at der trods kaos og rod i alting 
var taget kopier af så godt som alt, 
der var sendt til Spanien i 2005 og 
2006. 

At foreningen er blevet godkendt 
som samarbejdspartner skyldes på 
forunderlig vis heller ikke alene, at 
formanden var til SICAB. Det skyldes 
et benhårdt arbejde fra en samlet 
bestyrelse, et arbejde der startede 
allerede i 2006. Og så var både Heidi 
og Nanja for øvrigt også til SICAB, 
og var de ansigter, som spanierne 
kendte og havde talt med. Det 
skal lige her nævnes, at fortjenesten 
for, at der igen er begyndt at komme 
pas og andre papirer til landet, ligger 
hos de personer, som frivilligt har 
påtaget sig det ansvar at varetage 
administrationen af papirarbejdet 
i stambogen her i Danmark. Og 
de selv samme personer har i den 
grad kæmpet med ANCCE, som i de 
sidste 2 år har været næsten lige så 
langsomme som CC var det.

At sige, at der er kommet mere 
liv i foreningen er vist også en 
sandhed med modifikationer. 

Aktivitetsniveauet er dalet de sidste 
2 år. Det er så absolut forståeligt, for 
alene arbejdet med at få samarbejdet 
med ANCCE til at fungere kan tage 
pusten fra de fleste. 

Jeg syntes, det var trist, at 
formanden ville trække sig tilbage 
– lige indtil til jeg læste årsagen. 
Det, der gør alle stærkere, er 
meningsforskelle og forskellige 
holdninger. En god diskussion og 
uenighed er godt, for der kommer 
mange flere nuancer og muligheder 
frem i argumentationsprocessen, 
end hvis alle er enige og bare sidder 
og klapper hinanden på ryggen. At 
trække sig fra formandsposten på 
grund af uenighed lugter i min næse 
langt væk af at gå, fordi man ikke får 
sin vilje. 

Men det er godt, at du har skabt en 
god bund for foreningens fortsatte 
liv, - så trods alt tak for, at du alene 
har sørget for, at foreningen har 
overlevet. Vi må så håbe, at den nye 
formand er i stand til at løfte arven. 
Jeg tvivler ikke det mindste!

EAV - referat 1 fra Hestekongres
EAV- et aktuelt problem? 
Ved lektor Henrik Lehn Jensen 

EAV (virus, der formere sig i celler og 
i denne proces ødelægger dem) 

Symptomer: Her skal det 
understreges, at mange heste 
ikke viser symptomer, og derved 
for hingstes vedkommende kan 
blive smittebærere, uden at ejer er 
opmærksom på det. 
Hvis der kommer symptomer er det 
typisk i form af:

- feber
- næseudflåd
- Hævelser i hovedet og under 

maven 
- Pink eyes, hævede øjnene 

og meget rødt i og omkring 
øjet  

- Hopper i sidste del af 
drægtigheden har stor 
sandsynlighed for at kaste 
føllet (abortere) 

- Føl, der er blevet smittet 
tidligt og har overlevet 
i hoppens mave, vil dø 
umiddelbart efter foling 

EAV har været kendt siden 1953. Det 
store problem med denne virus er, at 
den er kommet og gået i synlighed 
(udvisning af symptomer), og derfor 
er svært overset i DK og i resten af 
verden. En anden væsentlig faktor 
til, at EAV stadig florere er, at hoppe 
ejere ikke stiller sig kritiske, og 
at hingsteejere i den grad vælger 
at ”overse”, at deres hingste er 
smittebærere. 

Hestene skal deles op i 3 grupper: 

1. Heste, der aldrig har mødt virus, 
og derfor ikke har noget titter 
(antistoffer) 
2. Heste, der har mødt virus og har 
renset sig selv. I hingstes tilfælde, 
før de blev kønsmodne, og derved 

har de dannet antistoffer, men er 
ikke blevet smittebærere 
3. Hingste, der har mødt virus i 
kønsmoden alder og derved er 
blevet virus udskillere, hvilket de vil 
forblive. Der foreligger ingen beviser 
for hingste, der med tiden har renset 
sig selv og dermed er blevet ikke-
virus udskillere. 

Hvorvidt man vil vaccinere sine 
hopper, mener Henrik Jensen er en 
vurderingssag. Har man få hopper 
i lukket hestehold, har man måske 
ikke det store nytte af at vaccinerer. 
Har man hopper, der enten får besøg 
af fremmede hopper, eller som 
selv er ude til stævner/skuer osv., 
kan man med fordel vaccinere sin 
hoppe. 

Det er KUN hingste, der kan være 
varige smittebære af virus. Hopper 
renser sig selv og kan smitte i den 
akutte fase, men bliver derefter 
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Hvorfor dør føllet? Referat 2

rene igen og vil ikke have yderligere 
komplikationer. Hopper i fol, specielt 
de sidste 3 mdr., vil have stor 
sandsynlighed for at kaste føllet. Og 
hvis føllet overlever i maven, vil det 
ofte være inficeret og dø kort efter 
foling. 

Der har tidligere været meldt ud, 
at hingste med EAV bør fjernes helt 
fra avlen, men dette er faktisk ikke 
Henrik Jensens holdning. Det er rent 
faktisk muligt at bruge disse hingste 
i avlen uden de store problemer. 

Hvis man vel og mærke er klar 
over, hvilke forholdsregler man kan 
benytte sig af.. Hopper, der bliver 
brugt på hingste med EAV, SKAL 
være vaccineret mod EAV. I dette 
tilfælde vil hoppen ikke selv blive 
syg. Den bør holdes isoleret fra 
resten af flokken i 7-10 dage, og 
smitte vil være til stede i hoppen (via 
hingstens sæd). Men dette KRÆVER, 
at man som hingsteholder melder 
helt klart ud, at man har en hingst, 
som er virus bærer. Så hoppejere kan 
træffe et valg og dermed foretage de 
nødvendige forholdsregler. 

Hans holdning er klar!! DET SKAL 
REGISTERES, HVILKEN KATAGORI 
HINGSTEN TILHØRER. OG ALLE 
HINGSTE SKAL TESTES! 
1: Alle hingste, der bruges i avlen, 
skal testes. Er den virus fri, bør man 
vaccinere.  
2: Har hingsten titter, men ikke er 
virus bærer, er det uproblematisk for 
hoppeejer. 
3. Er hingsten virus bærer, skal dette 
oplyses offentligt, då hoppe ejer 
kan træffe et valg og nødvendige 
forholdsregler.   

Oplæg ved dyrlæge Marianne Dahl 
Jensen 

Ved foredraget af Marianne blev der 
delt op i 3 faser. 

1. Før foling. 
2: Under foling. 
2. Efter foling. 

1: Før foling. 
Det er vigtigt, at man overvejer sit 
hestehold, før man opstarter avlen. 
For at have gode odds for drægtighed, 
skal hoppen være i passende huld. 
Fede eller undervægtige hopper har 
ofte sværere ved at komme i fol. 
Udover dette bør man få lavet en 
svaberprøve for at kunne behandle 
evt. urenheder, før man går i gang 
med selve bedækningen. 

Når hoppen så er i fol, er det 
vigtigt, at man opretholder en god 
fysisk form hos hoppen. At den har 
mange foldtimer og er i passende 
foderstand.
Ca. 3-4 mdr. før foling bør man få 
kigget sin foderplan efter for at få 
hoppen dækket ind med vitaminer/
mineraler, protein og lysin. Specielt 
forholdet mellem calcium og Fosfor 
er væsentligt for føllets måde at 
danne knogler på. Mange hoppe 
ejere oplever, at hoppen periodevis 
går fra foderet. En væsentlig ting 
er, at man sørger for, at hoppen 
har godt stråfoder tilgængeligt hele 
døgnet (eller det, den kan bære 
uden at blive for fed).  

En anden vigtig ting under 
drægtigheden er også en 
velfungerende ormestrategi, da 
orm fra hoppen kan gå direkte i 
føllet og på den måde ødelægge en 
ellers god start på livet. Specielt de 
mælkebårne orme bør man have 
fokus på. 

Marianne anbefaler, at man 
vaccinerer både mod virusabort, 

influenza og EAV. Men hun ser det 
som et ufravigeligt krav, at man 
vaccinere mod stivkrampe. Det er 
det eneste forsvar føllet har, når det 
bliver født. 

Op til selve folingen anbefaler 
Marianne følgende: 

- At hoppen har en god 
madras at fole på. Gerne 
samme madras i op til 4 uger 
før foling, da hoppen laver 
antistoffer mod de bakterier, 
der er i boksen og derved 
kan beskytte sit føl. 

- At boksen er sikker uden 
nogen steder at hænge fast 
eller andet. 

Ved selve folingen er det vigtigt, at 
hoppen får lov at klare sig selv. Men 
gerne med overvågning via kamera. 
Det er vigtigt, at man tilkalder 
dyrlægen, hvis man ikke føler, at 
det går, som det bør. Selve folingen 
tager mellem 5-15 minutter, og føllet 
ligger med begge forben og hovedet 
ude. Ser tingende anderledes ud, så 
bør man kontakte dyrlæge. 

Lige efter folingen bør man give dem 
ro, både til at snuse til hinanden og 
lave den første prægning der og til 
at få navlestrengen til at slippe.. I de 
første 10 min. af føllets liv overføres 
30% af blodet via navlestregen, og 
denne proces bør ikke forstyrres. 

Efter folingen kan der gå op til 2 
timer, før fosterhinde osv. slipper. 
Igen er det vigtigt at tilkalde 
dyrlægen, hvis den ikke ser rigtig ud. 
Den skal ligne et par pludderbusker 
og være hel. Er den meget revet op, 
bør man tilkalde dyrlægen for at 
efterse hoppen. Rester i hoppen kan 
forårsage livmoderbetændelse, som 
i værste fald kan give forfangenhed 
med døden til følge. 

Det er vigtigt, at føllet får den første 
råmælk, da det er her, at føllet får 

alle sine antistoffer. Har man en 
hoppe, hvor mælken løber meget 
inden foling, kan det være en fordel 
at malke hoppen ud, så det ikke 
går til spilde. Men dette bør gøres i 
samarbejde med dyrlægen. 

Et hyppigt problem de første timer/
dage, specielt hos hingsteføl, da 
deres bækken er smallere end 
hos hopper, kan være at komme 
af med den første afføring. Dette 
kaldet: Mekonium forstoppelse. Ofte 
kan et simpelt lavement eller en 
saltvandsindsprøjtning i endetarmen 
være behjælpelig og løse problemet 
hurtigt. Ved vedvarende forstoppelse 
kan det give kolik og manglende 
føde indtag, der kan resultere i 
dehydrering. 

Kort fortalt bør man være OBS på:
- At hoppen er dækket ind 

med vitaminer/mineraler 
og protein både før og efter 
foling. Og at den får rigeligt 
med foder til at dække 
det behov, det kræver at 
producere mælk. 

- At navlestregen er ren og 
”tør” og enten lade den helt 
være eller duppe kun på 
spidsen med jod. 

- At føllet kommer på benene 
og forholdsvis hurtigt virker 
normal. 

- At føllet dier og virker frisk.  
- At benstillingen ret hurtigt 

retter sig ind, hvis der er 
skævheder fra tidligere. 

- Er man i tvivl om det 
mindste, bør man kontakte 
dyrlægen, da mange ting 
hurtigt kan rettes/afhjælpes 
ved hurtig behandling. 

Referat: Mette Andersen.  



1514

Jylland

Atento XIV
Brun, 159 cm
Blodlinier: Guardiola, Lozo Diaz, 
Terry
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Sulsted

Botinero XXV
Skimmel, 169 cm
Blodlinier: Yeguada Militar, 
Cardenas Osuna
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Sulsted

Brioso XLI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Pallares, Camar 
Galvez, Expasa, Bohorquez
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Sulsted

Centenario XXVII
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Guiral Guarga, 
Yeguada Militar, Savermann
Pris: 6.500 kr. + moms
Ejer: Lis Kristiansen
20 16 82 66
Silkeborg

Guerrer
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Pallares, Cardenas 
Osuna
Pris: 6.500 kr. + moms
Ejer: Lis Kristiansen
20 16 82 66
Silkeborg

Mambo IV
Skimmel, 166 cm
Blodlinier: Rafael Lopez Mendez, 
Militar
Pris: 6.000 kr.
Ejer: Anne-Marie Olesen
98 96 33 31
Hjørring

Fyn

Ebano LXXI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Expasa, Terry, Militar, 
Bohorquez
Pris: 6.000 kr.
Ejer: Fam. Rønn
20 14 40 49
Otterup

Sjælland

Ballesto II
Skimmel, 171 cm
Blodlinier: La Granda, 
Salvatierra, Daza, Militar
Pris: 6.500 kr.
Ejer: Anna Vestergaard Spindler
27 11 81 16
Hørsholm

Barbaro V
Skimmel, 167 cm
Blodlinier: Lopez Mendez, Corell 
Cortes, Cardenas Osuna, Baones
Pris: 10.000 kr.
Ejer: Erik Hovgaard
20 12 07 81
Gentofte

Chico IV
Skimmel, 163 cm
Blodlinier: Militar, Boloix, Lazo 
Diaz
Pris: 5.000 kr.
Ejer: Hanne Kapitanska
56 82 20 96
Køge

Chiclanero XI
Sort, 159 cm
Blodlinier: Centurion, Militar, 
Salvatierra, Robles
Pris: 4.000 kr.
Ejer: Zuzette Kraft
26 28 48 22
Holbæk

Duque DS
Skimmel, 160 cm
Blodlinier: Agropecuarias. Lazo 
Diaz, Militar
Pris: 7.000 kr.
Ejer: Ninette Graugaard
21 24 93 33
Stubbekøbing

Libano III
Brun, 163 cm
Blodlinier: Urquijo
Pris: 8.000 kr.
Ejer: Annette Siren
49 71 93 04
Gilleleje

Nevado LXI
Skimmel, 156 cm
Blodlinier: Guardiola Fantoni, 
Cortes Garcia, Militar, Muños-
Casillas
Pris: 6.000 kr.
Ejer: Eva Schjöttz Thomsen

Sabio IV
Skimmel, 161 cm
Blodlinier: Nobleza, Romero 
Benitez, Terry
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Lilli-Ann Hasselby
22 80 05 20
Hillerød

Sverige

Alferez IV
Brun, 165 cm
Blodlinier: Peña Gutierrez, 
Guardiola, Expasa
Pris: 12.500 SEK
Ejer: Stutteri Pepino
+46 42 321 320

Zagal XI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Militar, Granda
Pris: 15.000 SEK
Ejer: Stutteri Pepino
+46 42 321 320

Hingsteliste  

14
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Kursus med Miguel Barrinuevo

Kursus med den spanske mester 
Miguel Barrionevo 
den 26. – 28. juni 2009

Af Anna Vestergaard

Nu er der ikke længe til, før vi får 
den store fornøjelse af at opleve 
den store spanske mester Miguel 
Barrinuevo her i Danmark.
Han gæster i år Viggarden nær Skibby 
(Sjælland), hvor Marianne Pitzner 
er vært og invitere både ryttere, 
heste og tilskuere til at opleve den 
legendariske dressurmester gå i 
aktion med ryttere og heste. 

Nogle herhjemme har måske oplevet 
Miguel Barrionevo i hesteshows 
som Appasionata og Levade, hvor 
han har leveret flere flotte shows 
og opvisninger. Derudover har han 
været aktuel verden over med sit 
eget rideshow - Pura Pasion. 

Udover de mange shows verden 
over driver Miguel Barrinuevo et 
lærested for den barokke dressur 
ved navn Artequus Ecuestre Centre 
nær Malaga i det sydlige Spanien. Et 
lærested og fristed for ryttere verden 
over, som ønsker at øge deres 
samarbejde med deres hest. Miguel 
Barrinuevo studerer og praktiserer 
kunsten ved den barokke dressur, 
hvor man blandt andet kan nyde den 
høje skoles bevægelser.

På Artequus Ecuestre Centre kan 
man opleve Miguel i hans daglige 
arbejde med hestene. Han rider 
hestene efter principper og normer 
fra dengang, hvor man brugte 
hestene i krig. Dengang var det 
en nødvendighed for en rytter at 
kunne stole fuldt ud på sin hest i 
enhver situation, da hesten nemt 
kunne blive grunden til rytterens 
overlevelse eller død. 

Artequus Ecuestre 
Centre er et af de 
få steder i verden, 
som værner om 
disse traditioner 
og som eksisterer 
for at uddanne 
og opføre dette 
sande samarbejde 
mellem hest og 
rytter. I dag bruges 
heste heldigvis 
ikke i krig, men 
Miguel Barrinuevo 
opnår alligevel 
den troskab, 
styrke, balance og 

skønhed hos hestene, for derefter at 
bruge det til at opnå den ultimative 
lethed i ridningen. 

Miguel Barrionuevo begyndte sin 
træning hos Don Luis Ramos Paul 
i Sevilla, og senere flyttede han til 
Portugal, hvor han var i lære hos den 
legendariske Mester Nuño Oliveira og 
senere hos Luis Valenca Rodrigues. 
Efter mange års træning flyttede 
Miguel Barrionuevo tilbage til sin 
fødeby, Malaga, hvor han startede 
op på egen hånd. I begyndelsen 
deltog Miguel Barrionuevo i adskillige 
konkurrencer for at promovere sig 
selv. I denne forbindelse blev han 
spansk mester i dressur i 1992, 
1993 og 1995. Senere startede han 
ridestedet Artequus Ecuestre Centre 
nær Madrid. 

Miguel Barrionuevo mener, at vejen 
frem til den rigtige ridning er ved 
at stille spørgsmål og lytte, inden 
man kan nå frem til en konklusion. 
Sådan ønsker Miguel Barrionuevo 
også, at hans elever gør. Han ønsker 
ikke, at folk gør, som han siger, kun 
fordi han siger det, men ønsker, 
at eleverne oplever, hvordan hans 
metoder virker og derfor ønsker 
at fortsætte træningen. En rytter 
kan stille sig selv det spørgsmål 
”hvorfor forstår hesten ikke, hvad 
jeg mener?” ”Hvorfor udfører hesten 
ikke de øvelser, jeg ved den kan?”. 
Derefter kan nogle ryttere desværre 
komme frem til den konklusion, at 
hesten ikke egner sig til dressur. 
Miguel Barrionuevo siger, at i 99% af 
tilfældene er det os ryttere, som ikke 
egner os til at nå til tops i dressur. Vi 
er de skyldige i ikke at være i stand 
til at lytte til de signaler, vores heste 
sender til os. Miguel Barrionevo 
siger, at hvis vi som ryttere er i stand 
til at kontrollere os selv og lytte til 
hestens signaler, vil vi opleve, at 
hesten fortæller os alt, hvad vi 
behøver at vide for at ride den. 

Alle veje fører til Rom, men kun én til 
eminente ridning. En vej med masser 
af udfordring og mange bjerge at 
bestige. En vej med kærlighed, 
indlevelse og respekt for hesten. 
Starter vi her, vil vi begynde at føle 
os mere og mere sikre på, at vi gør 
de rigtige ting, og senere vil vi kunne 
blive belønnet med højere resultater. 
Så snart man er nået til det sted, 
hvor hesten forstår os, vil vi kunne 
bruge dens signaler korrekt. Miguel 
Barrionuevo mener selv, at hans 
største rolle som underviser er at 
lære sine elever at forstå deres heste 
og dernæst at nå resultater. 
 
Miguel Barrionuevo har tidligere 
besøgt Viggarden nær Skibby og 
med stor succes hos de danske 
ryttere. Jeg tør godt at påstå, at vi 
er flere, som virkelig har set frem 
til hans besøg i år. Dette kursus 
kan varmt anbefales at deltage på 
enten som rytter eller som tilskuer, 
da Miguel Barrionuevo kan undervise 
ryttere på alle niveauer og med flotte 
resultater. 

Oplysninger og tilmelding: 
Kurset finder sted på Viggarden, 
Vigvejen 15, Vellerup, 4050 Skibby.

Kurset koster 3.000 kr. som betales 
forud. Her får man i alt tre lektioner 
– 1 pr. dag, oversættelse ved 
tolk, opstaldning eller foldordning. 
Derudover får man adgang, så man 
kan se alle de andre ryttere, og der 
vil blive serveret lidt tapas til rytterne 
efter dagens sidste lektion. 

Ønsker man kun at deltage som 
tilskuer, så koster det 100 kr. pr. 
dag. 

Tilmelding og nærmere oplysninger 
kan ske til: 

Marianne Pitzner
Vigvejen 15
Vellerup
4050 Skibby

e-mail: viggaarden@mail.dk
tlf.: 4752 6000
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Find den strøelse, der passer dig
Af Zuzette Kraft

Der er efterhånden rigtig mange 
typer strøelse på markedet, og 
kvaliteten er meget varierende. 
Halm og spåner er de mest anvendte 
typer herhjemme. De seneste år har 
det været svært at skaffe nok halm 
af ordentlig kvalitet pga. først et 
meget vådt år og senest et meget 
tørt år. Spåner er der også varslet 
stigende priser på, da efterspørgslen 
på træ er steget. 

Hestens underlag hænger meget 
sammen med, hvordan den trives. 
Et af de største problemer i de 
fleste stalde er ammoniakdampe, 
som ødelægger hestenes 
luftveje, og mange timer i døgnet 
i ammoniakdampe kan give 
permanente luftvejsproblemer, som 
kan fremprovokere luftvejslidelser 
og allergiske lidelser som astma 
og bronkitis. Desuden giver et 
ammoniakholdigt underlag svamp i 
hovene og sur stråle, og gør bl.a., 
at muk og fodskab kan være rigtigt 
svært at komme til livs. Derfor er 
det vigtigt at holde hestens miljø fri 
for ammoniak og så tørt og fast som 
muligt. Her gælder det om at vælge 
en boksstrøelse, der både har en 
høj evne til at absorbere ammoniak 
og en god sugeevne. Halm er det 
dårligste valg angående de ønskede 
kvaliteter til boksstrøelse, hvorimod 
tørv er bedst efterfulgt af hør, hamp 
og spåner i prioriteret rækkefølge. 
En amerikansk smed har stor succes 
med at bruge ærtesten som strøelse, 
men det kræver, at der er afløb til 
urin.

Fakta om tørve-, hør- og 
hampstrøelse

Tørvestrøelse
Tørv kommer fra afskrælning af 
jordbunden. Materialet skubbes op 
i store bunker, tørres og pakkes 
typisk i plastpakker á ca. 40 kg. 
Tørvestrøelse er jordfarvet og er 
en type spagnum, der ikke er så 
muldet og med et stort indhold af 
plantefibre. I Sverige og England 
har tørv gennem mange år været 
anvendt som strøelse i hestebokse. 
Da tørv er et komposteret materiale, 
kan det bruges direkte i haven 
eller andre steder, man ønsker 
jorden gødet, når man muger ud i 
hesteboksen. Der er ikke fluer i en 
tørvemødding. Det er let at muge en 
tørveboks, og mængden af mødding 
er minimal. En boks startes op på 2-
3 baller, og hvis hesten er ude 10-12 

timer dagligt, bruges fra 1⁄2-1 balle 
tørv om ugen til supplering. Giver et 
godt staldklima, stort set uden lugt 
af ammoniak.

Hørstrøelse
Dele af planten hør snittes, renses 
og sælges i vakuumpakkede baller. 
Hørmødding skal kompostere et par 
måneder, før det kan bruges. Der 
er begrænset mængder fluer i en 
hørmødding. Arbejdet med mugning 
svarer til det, der er i en spåneboks, 
og der bruges ca. 1 balle om ugen.

Hampstrøelse
Hampen snittes, renses og sælges 
i vakuumpakkede baller. Nogle 
fabrikater tilsætter duftstoffer som 
fx eukalyptus til hampstrøelse. 
Duftstoffer kan fremkalde allergiske 
reaktioner eller fremprovokere 
allergi, så vær opmærksom på 
det. Hamp skal kompostere et 
halvt års tid, før det kan bruges. 
Der er begrænset mængde fluer i 
en hampmødding. Mugning er det 
samme som for hørstrøelse.

Der er mange, der vælger at have 
tørv som madras, og bruge spåner, 
hør eller hamp ovenpå.
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Våde folde
Af Charlotte Eichel Larsen
Kilde: Magasinet Hest

Alle taler om den globale opvarmning, 
der ændrer vores klima, og vi har da 
også i de senere år oplevet store 
regnmængder. Især 2007 var et 
slemt år, hvor det regnede uafbrudt 
i 13 uger! Store regnmængder 
om sommeren inden for en kort 
periode kan ødelægge hestenes 
græsfolde. Jordbunden bliver meget 
blød, og hestene træder jorden op 
og ødelægger græsrødderne. Og 
typisk foran leddene kan der blive så 
mudret, at det er ét stort søle.

En ting er, at foldene bliver ødelagte, 
en anden ting er hestenes hove. 
De kan heller ikke tåle konstant 
fugtighed. Hovene består af horn, og 
hornet suger fugten til sig. Mudderet 
vil herefter virke som sandpapir og 
slide hovene. Især hos heste uden 
sko vil det være et stort problem, 
da sålen både bliver blødgjort og 
slidt. Hesten bliver meget ømtået 
– endda decideret halt. Sålen kan 
blive så blød, at den giver efter som 
skumgummi, og når hesten kommer 
til at træde på en sten med flere 
hundrede kilo bag, vil hesten reagere 
kraftigt pga. smerte. For føl vil et 
mudret underlag være katastrofalt, 
da de behøver forholdsvist hårdt 
underlag til at styrke deres sener, 
muskler og knogler. Og føls hove er 
bløde i forvejen.

Heste vil helst ikke gå i mudder, og 
de vil da også vælge at gå udenom 
en stor vandpyt eller mudderpøl. 
Men det er ikke altid, at hestene har 
den valgmulighed. Jeg har tidligere 
set heste, der har stået på en fold, 
som var ét stort mudderhul. Hestene 
stod der hele dagen med mudder op 
til midt på piben, så også huden på 
deres ben blev blødgjort – og så er 
der basis for en ordentlig gang mug!

Hvis man ikke har så store folde, så 
hestene har tørre steder at gå, så 
skal man sørge for, at de ikke går 
der i for mange timer, og derudover 
skal hovene ordnes hver aften, så 
mudderet ikke størkner og dermed 
udtørrer hovene. Har man en hest, 
som har tendens til sur stråle, skal 
man så vidt muligt undgå, at denne 
hest kommer på en mudret fold. 
Sur stråle er så at sige råddenskab i 
strålen, og mere fugt og snavs fra en 
mudret fold vil kun gøre det værre.

Og så er der det med skoene! Vi har 
nok alle sammen prøvet at gå ud på 
en mark eller en mudret fold, hvor 
støvlen lige pludselig bliver suget af. 
Det sker også for hestene. Skoene 
på hestenes hove kommer ud for 
den samme suge effekt, og i grelle 
tilfælde kan en sko faktisk suges 
af med søm og det hele. Oftest er 
tilfældet, at skoen bliver trådt af. 
Hestene skal også holde tungen lige i 

munden for at balancere sig igennem 
mudderet, og når hesten træder ind 
under sig med bagbenet – og som 
dernæst glider frem i mudderet 
– kommer hesten til at træde på 
det lille stykke sko på forhoven, 
som rager ud under dragterne. 
Enten rykkes skoen skæv, eller den 
trædes helt af. Og i sådanne tilfælde 
kan man risikere, at noget af hoven 
også bliver revet af, og så kan det 
være svært at få en sko til at sidde 
ordentligt igen.

Man kan selv gøre meget for at 
afhjælpe disse gener, som alle 
hestefolk bliver udsat for både efterår, 
vinter og forår. En af de billigste 
løsninger er genbrugsasfalt. Her kan 
man lægge et tykt og forholdsvist 
bredt lag ud ved leddene, da det 
ofte er her, at hestene jokker jorden 
op til mudder. Og så kan man lave 
øer på foldene, hvor hestene kan stå 
tørskoet.

En anden løsning er specielle gitre 
– eller gummifliser, som er lavet i 
kraftig plast. Der graves ud, fyldes 
et drænende underlag på, gitrene 
lægges, og der fyldes et tyndt lag 
jord over – evt. tilsået med græs. 
Vandet vil sive igennem gitrene og 
ned i det drænende underlag, og 
man undgår, at jorden jokkes op.

På denne sommerfold er 
der dannet en naturlig 
sø. Hesten her nyder 
åbenbart godt af både 
andemad og søplanter. 

Læg mærke til, hvor ku-
peret folden er, så der 
helt naturligt drænes 
regnvand ned i søen. 
Her har hestene rig mu-
lighed for at kunne gå 
tørskoet - også i en våd 
sommer.

Foto: CEL



18 19

Nyt fra stambogen

Vi har nu arbejdet selvstændigt i 
og med stambogen i 8 måneder. 
Det har været en stor lettelse, at vi 
selv kan udstede diverse blanketter, 
og ikke mindst at vi har godkendte 
dyrlæger herhjemme til at udfylde 
indskrivningspapirerne på føllene. 
Derudover kan vi følge med i stort 
set hele proceduren og se, hvor 
langt tingene er nået i systemet. Vi 
må erkende, at det i disse 8 måneder 
ikke er gået hurtigere for ANCCE at 
udstede pas m.v., end det var på Cria 
Caballars tid. Men i det mindste har 
vi ugentlig – og somme tider – daglig 
kontakt med den internationale 
afdeling af stambogen i forbindelse 
med spørgsmål til papirer m.v., og 
senest har det især drejet sig om 
DNA profiler.

Det har været meget frustrerende 
at opleve, at hver gang vi loggede 
os på stambogen, så steg antallet af 
heste, som var afvist fra laboratoriet. 
Og afvisningen var pga. manglende 
DNA på enten den ene eller begge 

forældre. Der gik da heller ikke 
lang tid, før ANCCE bad os om – så 
vidt muligt – at fremskaffe alle de 
DNA profiler, vi overhovedet kunne 
komme i nærheden af. Heldigvis var 
dette ikke det store problem for os. 
Tidligere – under Cria Caballars tid 
– har den daværende ansvarlige i 
bestyrelsen sørget for at kopiere 
disse DNA profiler, så foreningen 
lå inde med kopierne. Og de DNA 
profiler, der manglede, havde 
mange af heste ejerne også selv 
sørget for at tage en kopi af. Der 
har været enkelte tilfælde, hvor 
blodtypelaboratoriet herhjemme 
måtte dykke ned i fryseren og prøve 
at lave DNA profiler på gammelt blod. 
Det lykkedes heldigvis, men var en 
yderligere udgift for heste ejeren. Et 
andet tilfælde var, hvor heste ejeren 
tog konsekvensen og fik taget en 
ny blodprøve af sin avlshoppe, så vi 
også kunne få det på plads. Vi kunne 
lige så godt være på forkant.

Og det har jo så betydet yderligere 
forsinkelser på de snart længe 

ventede pas, og det alene pga., at 
Cria Caballar havde smidt samtlige 
DNA profiler ud i stedet for at 
overdrage det til ANCCE. Det er 
ærgerligt og irriterende, men nu må 
vi se fremad.

I skrivende stund er der kørt 18 
føl igennem, og der mangler p.t. 
32. Af dem er der 2 føl, som står 
som afvist fra laboratoriet, men de 
manglende DNA profiler er prompte 
sendt til ANCCE, så føllene kan blive 
kørt igennem. Desværre vælger 
laboratoriet ikke at sortere føllene 
efter årgang, men tager dem i 
tilfældig rækkefølge. Så de 18 føl 
har været en blanding af årgangene 
2005, 2006, 2007 og 2008. Vi så 
jo gerne, at de havde taget de 
ældste årgange først! Men vi er 
fortrøstningsfulde. De seneste uger 
er der i snit kørt 4 føl igennem, så 
vi skal nok nå at få pas på resten 
af føllene også. ANCCE ser jo også 
gerne, at de har rent bord, når 
årgang 2009 banker på døren.

Derudover er der oprettet 23 avler-
/heste ejerkoder, 121 ejerskabskort 
og 5 ejerskifter via ejerskabskort, og 
der er flere på vej.

Den nye bedækningssæson er så småt 
i gang, og her skal hingsteholderne 
huske, at bedækningsattester skal 
bestilles enten via hjemmesiden 
eller ved at kontakte en af de to 
stambogsdelegerede. Og bestil kun 
det antal bedækningsattester, som 
du ved, at du skal bruge. Alle attester 
bliver registreret i stambogen, og det 
nemmeste for alle vil være, at der 
ikke ligger nogen tomme attester, 
efter sæsonen er slut. Tomme 
attester skal sendes retur til de 
stambogsdelegerede, da de ikke kan 
bruges til efterfølgende sæsoner. Alle 
bedækningsattester har et nummer, 
hvor de første 4 cifre er det årstal, 
hvor bedækningen skal foregå. Og 
til slut skal hingsteholderne også 
huske at sende den blå kopi til de 
stambogsdelegerede. På den måde 
har vi en idé om, hvor mange 
indskrivningspapirer vi kan forvente 
at skulle lave for det følgende år.

Hoppe ejerne skal huske at få 
udfyldt fødselsattesten, som også er 
bedækningsattesten. Er du i tvivl om, 
hvordan den skal udfyldes, så finder 
du en guide på vores hjemmeside i 
menuen ANCCE/BLANKETMANUAL. 
Og så har du også altid den 
mulighed, at du kan kontakte en af 
de stambogsdelegerede og få hjælp 
der.
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Køb P.R.E. reklame gennem foreningen til dig og din hest

Mulepose
Kan snildt indeholde 2 A4 
ringbind. Vælg ml. hvid med 
korte hanke eller sort med 
lange hanke.
Pr. stk.  75 kr. ex. forsendelse

Ridevest
Lækker ridevest med logo for og bag i “guld”.
Pr. stk.  390 kr. ex. forsendelse
Har du selv en vest eller et underlag, kan du få den brod-
eret for 230 kr. + forsendelse. 

Streamer eller logo til bilen
Vælg mellem lang streamer eller kvadra-
tisk logo.
Pr. stk.  50 kr. ex. forsendelse.

Kasket med logo
Smart og moderigtig 
kasket med foreningens 
logo. Sort/grå.
Pr. stk. 100 kr. 
ex. forsendelse

Ved bestilling: Send en mail til anette@pre-horse.dk

AKTIVITETSKALENDER 2009

DATO AKTIVITET STED
29. marts 2009 Ordinær generalforsamling Sjælland
4. april 2009 Hingstedag Viborg, Jylland
17. - 19. april 2009 Basiskåring Sjælland, Jylland
5. - 7. juni 2009 Roskilde Dyrskue Roskilde, Sjælland
12. - 14. juni 2009 Det Fynske Dyrskue Odense, Fyn
21. juni 2009 Dyrenes Dag Slagelse, Sjælland
27. - 28. juni 2009 Bregentved Skuet Haslev, Sjælland
2. - 4. juli 2009 Landsskuet Herning, Jylland



Priser i foreningen 2009
Avlerkode (kode 700) 1.480 kr.
Heste ejer kode (kode 700) 200 kr.
Ejerskabskort (kode 413) 400 kr.
Indskrivning af føl (kode 103) 1.050 kr.
ID til fornyelse af pas (kode 115) 1.050 kr.
Basiskåring og 2. forsøg (kode 206 og 218) pr. kode 800 kr.
Viderekåring og 2. forsøg (kode 220 og 231) pr. kode 800 kr.
Farvegentest (kode 243) 700 kr.
Eksport certifi kat (kode 309) 400 kr.
Indskrivningscertifi kat (kode 310) 320 kr.
Kopi af pas (hvis det er mistet/bortkommet) (kode 401) 670 kr.
Blodprøve (kode 504 A, B og C) 800 kr.
Ændring af hestens navn (kode 607) 1.100 kr.
Ændring af ejerskab (kode 619) 500 kr.
Bedækningsattest pr. stk. 110 kr.
Medlemskab - ejer af en P.R.E. 650 kr.
Medlemskab - passiv 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

1/1 side (21 x 29,7 cm) 1.200 kr. 960 kr.
1/2 side (21 x 14,8 cm / 29,7 x 14,8 cm) 600 kr. 480 kr.
1/4 side (10,5 x 14,8 cm) 300 kr. 240 kr.
1/8 side (7,5 x 10,5 cm) 150 kr. 120 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

Hingstepræsentation pr. år (præsentation hjemmeside, tekst medlemsblad) 200 kr.

Køb & Salg - en ting pr. annonce 50 kr.


