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Formandens klumme

Den 29. marts afholdt foreningen 
sin ordinære generalforsamling, 
og den blev denne gang holdt i 
Hallerne i Ringsted. Vi havde fået et 
fantastisk godt lokale, og der mødte 
i alt 23 medlemmer op. Der var også 
indløbet en del forslag, så det blev 
en generalforsamling med mange 
gode debatter fra nogle veloplagte 
og engagerede medlemmer. 

Det blev så min tur til at overtage 
formandsposten – en post, som jeg 
tager meget seriøst, og som jeg vil 
gøre alt for at varetage på bedste 
vis. Derudover blev der valgt tre 
nye personer ind i bestyrelsen, og 
jeg er sikker på, at de tre personer 
vil bidrage meget positivt til 
foreningen.
 
Den første, Lika Ottosen, kommer 
fra Hedehusene, Sjælland. Hun 
har igennem mange år beskæftiget 
sig med forenings- og avlsarbejde 
og er et af de kendte ansigter bag 
kulisserne – og ikke mindst foran 
mikrofonen i Ring 1 - på Roskilde 
Dyrskue. Lika har en finger på 
pulsen og blev derfor meget naturligt 
vores mand (kvinde) i Øst for PR/
Sponsorudvalget. 

Den næste, Morten Nedergaard 
Andersen, kommer fra Spøttrup i 
Jylland og startede sammen med 
sin kone opdræt af P.R.E. heste 
for bare 1 år siden, og deres 
engagement og interesse for racen 
er beundringsværdig. Morten er 
samtidig en velbevandret mand i 
medieverdenen, så Morten er blevet 
vores mand i Vest for PR/Sponsor 
udvalget.

Den tredje, Bo Wohlert Hansen, 
kommer fra Stubbekøbing på Falster 
og driver i fritiden et P.R.E. stutteri 
sammen med sin samlever. Bo har 
beskæftiget sig med hestene og 
racen i en del år og har en stor viden 
om den. Bo er et aktivt menneske og 

er absolut ikke bleg for at spytte i 
hænderne og tage fat. 
I kan læse en nærmere præsentation 
af de tre nye bestyrelsesmedlemmer 
inde i bladet. 

Og så kom foråret i april – og 
sikke et forår. Mange solskinsdage, 
pæne temperaturer og fuglesang 
fra morgen til aften. Påskeliljerne 
blomstrede i Påsken, som de 
skulle, og frokosten kunne indtages 
udendørs i pragtfuldt solskin. Det 
var også en fornøjelse at tage de 
udendørs ridebaner i brug, og hestene 
har virkelig været i forårshumør! Det 
er en helt fantastisk årstid! 

Og april skulle også danne rammen 
om vores basiskåring i år. Men ANCCE 
bad om en måneds udsættelse pga. 
sygdom, og antallet af tilmeldte 
heste var desværre også meget lav. 
Det gik hen og blev kritisk, for 3 af 
de tilmeldte heste skulle kåres i år 
for enhver pris. Der er ingen tvivl 
om, at finanskrisen har sat sine 
eftertrykkelige spor, men med hiv 
og sving lykkedes det at finde flere 
heste – især de heste, som endnu 
ikke havde fået foretaget den gratis 
blodanalyse. Stambogen har tidligere 
udtalt, at de ville komme hvert år og 
kåre heste – uanset om det drejede 
sig om 2 eller 20 individer. Men den 
holder ikke helt stik, har vi erfaret! 
Der skal minimum være 8 heste 
tilmeldt, før stambogen kan forsvare 
at sende en dyrlæge af sted. Så 
antallet af tilmeldte heste vil altså 
være afgørende for, om vi kan 
afholde basiskåring eller ej. 

Den 2. maj fejrede Hestens Værn 
sit 100 års jubilæum, og det foregik 
med et brag af et hesteshow 
på Christiansborg Ridebane i 
København. Mange hesteracer var 
repræsenteret og naturligvis også 
vores smukke, spanske heste. De 
efterhånden temmelig hårdt prøvede 
showryttere skulle endnu engang gå 
en gruelig masse problemer igennem 
med træning, træningssteder, tøj, 
udskiftning af ekvipager og meget 
andet. Men det skulle ende med, 
at de gik ind og afleverede et show, 
der var lige i øjet. En fantastisk 
generalprøve til det forestående 
Roskilde Dyrskue, så glæd jer!

Og med juni måned banker 
sommeren på med mange aktiviteter 
for os og vores heste. Der er først 
og fremmest landets dyrskuer, og 
derudover har bestyrelsen planlagt 
flere aktiviteter både med og uden 
heste. Det er også vores mål at 

afholde DAMOCHA i september, og vi 
er i skrivende stund i fuld gang med 
at finde steder i hhv. Øst og Vest, 
hvor vi fast kan vende tilbage og 
afholde vores arrangementer. Vi vil 
se på disse steder med meget kritiske 
øjne, da bestyrelsesmedlemmerne er 
enige om, at sikkerheden skal være i 
højsædet, både mht. hestebokse og 
andre faciliteter.

Det er også nu, at føllene kommer til 
verden, og det er glædeligt, at der 
trods finanskrise stadig avles P.R.E. 
heste rundt om i landet. I skrivende 
stund er der kommet 10 føl, så 
helt skidt står det ikke til i år. Når 
føllene skal indskrives, vil foreningen 
samtidig sørge for at medsende 
blanketter og blodtypekort til hoppen 
til føllet – og også hingsten, hvis den 
har samme ejer. Stambogen kræver 
nu, at samtlige avlsdyr skal aflevere 
blod til den nyoprettede blodbank i 
Spanien. Og det er bare om at få 
det gjort, mens analysen endnu er 
gratis. Derfor var det også glædeligt, 
at der var en del heste meldt til den 
gratis blodprøve i forbindelse med 
basiskåringen i år. 

Et lille hjertesuk skal I også lige 
have med på vejen. Jeg ved, at det 
kan være svært for en nybagt P.R.E. 
ejer at overskue diverse papirer og 
blanketter, men det er der råd for. 
Enten kan I kontakte foreningen 
eller finde svar på jeres spørgsmål 
på vores hjemmeside i forbindelse 
med dette. Der skal udfyldes 
blanketter for hver eneste ydelse, I 
søger om gennem foreningen, og det 
skal gøres i god tid. For at hjælpe jer 
bedst muligt, er vi gået i gang med 
at lave et lille hæfte, som har de 
nybagte P.R.E. ejere som målgruppe. 
Men hæftet kan selvfølgelig købes af 
alle. Det bliver en lille guide til heste 
ejeren om papirer, blanketter, regler 
for avl m.v. Lige så snart hæftet er 
kommet ud af trykken, bliver det 
annonceret på hjemmesiden og i 
vores blad. 

Til slut vil jeg ønske jer en rigtig 
dejlig sommer sammen med jeres 
heste, og jeg glæder mig til at se 
jer til vores arrangementer i løbet af 
sommeren.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Vi præsenterer....

Jeg hedder Bo Wohlert Hansen er 
født og opvokset i Nordsjælland og 
er godt på vej mod de 38 somre. 
 
Interessen for heste opstod i forbin-
delse med mit job som ejendomsmægler.  
Jeg var ansat i en virksomhed, der op-
startede en niche med salg af land- og  
lystejendomme, herunder hesteejen-
domme og stutterier. I den forbindelse  
ville jeg ikke have på mig, at jeg ikke 
havde kendskab til heste og ej heller  
nogensinde have befundet mig i en sa-
del. Derfor tog jeg rideundervisning hos  
min søsters veninde på en skøn fre-
deriksborghoppe, der hed Stella. 
 
I sommeren 2000 møder jeg så Ni-
nette, der med ind i forholdet bringer 4  
heste. Vi slår os ned på Stut-
teri Saronhus, hvorfra vi driver en  
hestepension samt har eget he-
stehold. Samme sommer i 
2000 kommer Duque DS så  
til gården. Her blev grundstenen lagt 
til, at vi fremover hovedsaligt skulle  
have med denne skønne race at gøre. 
 
I foråret 2005 er Ninette på rejse i 
Spanien for at hilse på bekendte og  
naturligvis for at se på heste. Her finder Ni-
nette Mozuelo til mig, og samme sommer  
står han i Danmark.    
 
Sommeren 2005 er også det år, hvor 
vi overdrager hestepensionen til nye  
ildsjæle og bosætter os på »Truel-
strupgaard« på Falster, en gammel  
proprietærgård, hvor der tidligere har 
været tyre-hold, og som vi nu er ved  
at omdanne til hesteejendom. I dag 
tæller vores hestehold af Pura Raza  
Española 4 avlshopper/plage samt 3 
hingste, hvor senete indkøb er Indigo. 
Hertil kommer et par stykker mere, bl.a. 
en andalusierhoppe med føl fra sidste år. 
 
Min karriere har hovedsaligt været som 
ejendomsmægler i godt 15 år, som også  
har omfattet foreningsarbejde i Dansk 
ejendomsmæglerforening samt diverse  
udvalgsarbejde inden for branchen. 
Efter at finanskrisen også ramte  
ejendomsmæglerbranchen, så sprang
jeg videre og er i dag ansat i  
forsikringsbranchen.

Mit navn er Lika Ottosen, og jeg er født 
den 20. november 1959. Jeg har arbejdet 
i musikbranchen fra 1978 - 2000.

Efter en sygdomsperiode gik jeg i 
jobtræning som pædagogmedhjælper, 
hvor jeg i dag er personlig støtte for et 
handicappet barn i 4 klasse.

Jeg er samlevende på 26’ende år, er ikke 
gift og har ingen børn. Til gengæld har 
jeg to main coon katte og selvfølgelig min 
dejlige P.R.E. hoppe, Cariñosa (alle mine 
børn har 4 ben!).

Jeg købte min første hest i 1978, som 
var en Frederiksborg hoppe. Og for 
første gang tog jeg hest med på Roskilde 
Dyrskue i 1983, hvor den blev udstillet 
med føl ved siden. Samme år var jeg 
første gang dommersekretær.

Herefter blev jeg opfordret til at tage 
et dommerkursus af FHF (Frederiksborg 
Foreningen), og i 1984 gennemgik jeg 
mit første af 3 kurser ved landsudvalget 
ved konsulent Henning Rasmussen. Og 
herefter har jeg været dommer ved 
Roskilde Dyrskue fra 1986 - 2000.

Internt i FHF har jeg arbejdet med 
bedømmelse af ungheste og føl og som 
speaker ved kåringer.

I 2004 mistede jeg meget pludseligt 
min 3. Frederiksborg hoppe, som var af 
samme hoppe familie. Jeg valgte at købe 
en P.R.E. hoppe af Hanne Kapitanska. Og 
de sidste 4 år har jeg været en del af det 
showteam, som rider på P.R.E. heste. Vi 
red med første gang på Roskilde Dyrskue, 
da Cariñosa var 5 år. 
 
Derudover har jeg været formand i 
Hedehusgårdens Rideklub i 4 år og med 
i bestyrelsen i 10 år. Og ligeledes har jeg 
været formand for ”Frederiksborhestens 
Venner” og siddet i bestyrelsen i 
Frederiksborg Hesteavlsforening. 

       
      

Jeg hedder Morten Nedergaard Andersen 
og er gift med Wendy.

Vi driver sammen Stutteri Nedergaard i 
Krejbjerg, en lille by nord for Skive.
Vi købte gården for ca. 2 år siden for at 
realisere vores drøm, nemlig Spanske 
Heste.

Det har igennem de sidste 2 år udviklet 
sig fra et par hyggeheste til et større 
projekt, hvor avl og opdræt af PRE er 
blevet en lidenskab.

Som medlem af bestyrelsen vil jeg 
forsøge at mangfoldiggøre kendskabet af 
PRE´en og skabe mere opmærksomhed 
omkring den Spanske Hest.

Jeg har den overbevisning om, at når 
man har sat sig et mål, så fuldfører man 
det.

Jeg er uddannet kok og arbejder som 
køkkenchef på Hotel Nørre Vosborg i 
Vemb. Hotellet er en stor dansk herregård 
i det midt- og vestjyske landskab.

Jeg ser meget frem til et spændende 
samarbejde.
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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
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Hestens Værns 100 års jubilæum

Af Lika Ottosen
Fotos: Charlotte Kyhl

Jeg blev kontaktet for et par 
måneder siden af Lis Christiansson, 
kort efter at vi havde fået at vide, at 
vi i år er med som showindslag med 
PRE/Lusitano hesteshow på Roskilde 
Dyrskue. Vi har jo i år planlagt et 
samarbejde med Lusitano foreningen 
for at fortælle historien om den 
Iberiske hest (jeg håber, at vi senere 
får mulighed for at udvide med flere 
racer, hvor vi kan lave show sammen 
med andre racer som De Iberiske 
hestes historie).
 
Men det gik jo op for mig, at det 
nu betød, at vi skulle være klar 
en måned før planlagt! Og vi var 
jo ikke gået i gang med at træne 
endnu! De sidste år har vi fået lov 
at træne på min lokale rideklub. Men 
de har pludselig fundet ud af, at de 
skulle have en masse penge, for at 
vi kunne træne der! Så det lå jo lige 
for, at vi nu søgte om lov at træne 
på Christiansborg ridebane, når det 
nu var her, vi var inviteret til at 
optræde.

Det er jo et flot sted at være med 
masser af historiens vingesus! Men 
også noget, der lignede orkan, første 
gang vi indtog pladsen. Vi nåede kun 
at træne to gange på banen. Den 
sidste dag, vi havde planlagt, at vi 
skulle træne, stod der pludselig et 
stort telt, som skulle bruges til en 
ambassadørmodtagelse. Så blev der 
meget travlt på mailen, og Katrine 
Boelsgård fik kontakt til Holte 
Rideklub, hvor vi så flyttede hele 
balladen ud! Der var kun én, som 

P.R.E. showholdet har i år slået sig sammen med 
Lusitano og Sorraia - en god kombination, da hestene 
komplimenterer hinanden godt.

fejlagtigt mødte op den søndag på 
Christiansborg. Vi beklager meget, 
Lilli-Ann. Vi troede, vi havde hørt fra 
alle, men Lilli er frisk, så hun mødte 
alligevel op i Holte.

Man skal lede længe efter folk, som 
går mere op i deres hobby, end de 
Iberiske ”showryttere” gør.
Der gik godt nok en del i fisk til 
denne træning, men vi måtte satse 
på, at en skidt generalprøve giver 
en god premiere. Det gik da også 
fint, da vi først var i manegen. Vi fik 
rigtig mange roser bagefter fra flere 
sider, blandt andet fra nogle spanske 
turister, som kom forbi. Vores show 
fik også nogle kommentarer med på 
vejen om, at det var anderledes, 
bl.a. på grund af festen, vi lavede 
sidst i showet, hvor vi lavede mange 
forskellige ting på én gang.
 
Det har været fantastisk at stå 
i centrum af dette her og se, 
at det kunne lade sig gøre på 
trods af tidspres, forskellige 
træningsvanskeligheder og bare det 
at samle alle til de forberedelser, 
som jo har været nødvendige for at 
få dette op at stå på så kort tid.

Vi glæder os til at vise jer showet 
endnu nogle gange til Roskilde 
Dyrskue. Vi ses!                

Der blev også vist P.R.E. hingste for lange liner. Forrest Honesto VI 
med Hanne Kapitanska og bagved Ballesto II og Anna Vestergaard.

Stemningsbilleder fra showet:

Øverst Lilli-Ann Heckscher og Sabio 

IV i færd med at nedlægge en tyr. 

I midten: Sorraia hingsten redet af 

Kirsten Young. Nederst: Lilli-Ann 

Heckscher og Sabio IV.
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FIECVAL 2009

af Nanja Søbakke Kreutz

Jeg fik lørdag den 4. april 2009 
muligheden for at komme til FIECVAL 
2009 i Valencia.
Alle formændene for P.R.E. 
foreningerne i de europæiske lande 
var blevet inviteret, da Precval (den 
lokale forening for P.R.E. heste 
i Valencia) næste år vil afholde 
de europæiske mesterskaber 
i morfologiske konkurrencer i 
Valencia. Da den danske formand 
ikke kunne deltage, deltog jeg som 
repræsentant for Danmark. Formålet 
var at høre mere om afholdelsen af 
de europæiske mesterskaber næste 
år og møde de mennesker, der står 
for det. Derudover glædede jeg mig 
til at se nogle skønne heste.

Jeg havde lokket hele familien til at 
tage med, så kl. 7.00 lørdag morgen 
kørte vi (Nanja, Tommy, Alexander 
og Sammy – vores hund) fra Sant 
Pere de Vilamajor - ca. 40 km nord 
for Barcelona - til Valencia. Det var en 
køretur på ca. 400 km, og vi nåede 
frem til messehallerne kl. 11.00. 
Næstformanden i Precval, Federico 
Borredá Hernández, mødte os ved 
indgangen. Vi aftalte, at vi skulle 
mødes senere på dagen. Vi mødte 
også kort Carlos Corts Carrasco, 
som var sekretær for udlændinge. 
Vi dannede os først et overblik over 
arrangementet. Der var ca. 200 
heste, som deltog i de morfologiske 
konkurrencer. Derudover foregik der 
er masse andre ting. Der var Doma 
Vaquera, dressurkonkurrencer, 
springning og en ny konkurrence, 
som hedder ”trek”. I trek er der 
lavet en indendørs forhindringsbane, 
hvor igennem rytteren skal ride i 
forskellige gangarter. Der er bro, 
plastik, hestetrailer, låge, smal sti 
som skal bakkes igennem og et lavt 
træ, som skal galopperes under. 
Hesten skal stå stille selv i en cirkel, 
mens rytteren går væk. Det så 
rigtigt sjovt ud. Vi hørte også, at der 

Nanja Søbakke Kreutz og Carlos 
Corts Carrasco, sekretær for 
udlandsafdelingen.

blev afholdt mini tyrefægtning med 
en tyrekalv, men havde ingen lyst 
til at se det. I den ene hal var der 
flotte avlerudstillinger. Der var nogle 
pragtfulde hvide hingste, som stod 
midt i hallen og rakte mulen frem til 
alle de mennesker, som gik forbi. 

Vi mødte nogle avlere på messen, 
som kunne fortælle os om den nye 
pointvægtning, hvor der nu bliver 
lagt mere vægt på de dele af hesten, 
der gør, at den kan bære en rytter 
f.eks. ryggen. De mente dog, at det 
ville tage nogle år, før man vil kunne 
se den nye pointvægtning slå helt 
igennem. Hoppeniveauet var meget 
højt, og der var pointgivning på over 
90%. Vi måtte desværre ikke tage 
billeder derinde.

Kl. 19.00 blev jeg inviteret til møde 
med Carlos Corts Carrasco og 
Federico Borredá Hernández. De ville 
gerne fortælle om afholdelse af de 
første europæiske mesterskaber for 
P.R.E. heste i 2010. Jeg synes det 
lød rigtigt spændende, men det, der 
bekymrede mig mest, var økonomien. 
Hertil oplyste Carlos Corts Carrasco, 
at Precval var indstillet på at ville 
hjælpe med økonomisk støtte til 
deltagere, som kom langvejs fra 
med deres hest. Federico Borredá 
Hernández bekræftede også senere 
dette. Den tyske repræsentant for 
begge de tyske P.R.E. foreninger, 
Christina Blanco, ville også gerne 
have svar på nogle spørgsmål, og vi 
havde derfor et uformelt møde med 
Carlos Corts Carrasco og Federico 
Borredá Hernández. 

På dette møde fortalte Federico 
Borredá Hernández, at der bl.a. ville 
være en række titler for de bedst 
avlede P.R.E. heste uden for Spanien. 
Heste skal kvalificere sig i de 
nationale, morfologiske konkurrencer 
for at kunne deltage i de europæiske 
mesterskaber. Federico Borredá 
Hernández nævnte, at det måske 

vil være nummer et og nummer 
to, som kunne blive inviteret til 
Valencia. Christina Blanco foreslog, 
om ikke Precval ved samme lejlighed 
kunne overveje at lave et europæisk 
mesterskab i dressur kun for P.R.E. 
heste, da størstedelen af hestene i 
Tyskland bliver anvendt til dressur. 
Det ville være en god måde at vise 
brugbarheden af ikke kun hingstene, 
men også vallakkerne og hopperne. 
Avlere vil kunne bruge dette i deres 
selektion, ligesom det bliver gjort i 
andre hesteraceforbund. Ekvipagerne 
kan kvalificere sig gennem nationale 
mesterskaber, ligesom ved de 
morfologiske konkurrencer. Federico 
Borredá Hernández synes, at det 
lød som en interessant idé. Han ville 
tage det op til overvejelse. 

Federico Borredá Hernández vil 
komme til Danmark og fortælle 
nærmere om afholdelse af det 
første europæiske mesterskab for 
P.R.E. heste i Valencia 2010, når der 
afholdes morfologiske konkurrencer i 
Danmark. Her vil der blive informeret 
om krav, økonomi osv.

Herefter fik jeg kort mødt P.R.E. 
repræsentanterne fra Frankrig og 
Schweiz, og så gik vores tur nordpå 
og hjem til Barcelona igen. Vi var 
hjemme kl. 02.00 og var efterhånden 
ved at være godt trætte. Men vi 
havde fået det ud af turen, som vi 
var kommet for, så jeg var glad for, 
at vi tog af sted. Nu håber jeg, at der 
kommer dansk avlede P.R.E. heste 
til Valencia til næste år. Det kunne 
være rigtigt sjovt. 

Af Nanja Kreutz
Can Pau Filbà
Barri Canyes 17
08458 Sant Pere de Vilamajor
Barcelona
E-mail: info@yeguada-lagineta.com  
Telefon: (+34) 617 776 355.

En af de udstillede hopper, KOALA SR, 
ejet af Higinio Año Sanz, Yeguada Año 
Cervero.
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Mavesår hos heste
Ph.D. Louise Husted. KBH. 
universitet 
Referent Mette Andersen 

Mavesår er et udbredt problem hos 
præstationsheste. Et procenttal viser 
sit tydelige sprog: 
Fuldblodsheste i træning: 81 - 
100%
Fuldblodsheste før træning: 38% 
Fuldblodsheste efter 1. løb: 84% 
Travheste i løb: 63 - 87%
Distanceheste: 56,7% efter stævne

Rideheste: 
17,4% før konkurrence
56,5 – 58% efter konkurrence

Samlet set i Danmark har vi 53% 
heste med mavesår. 

Mavesår er en læsion i mavesækkens 
slimhinde. Men ikke alle læsioner 
er det samme som mavesår. 
Læsionsgraden gradueres afhængig 
af sværhedsgrad og udbredelsesgrad: 
Fra 0 – 4. 

Uspecifikke symptomer: 
Nedsat præstation 
Nedsat ædelyst 
Mat hårlag

Vægttab
Lind gødning.
Milde, gentagne kolik tilfælde 

Den typiske mavesårshest: 
Brugshest  
Sjældent på græsfold
Fodres med høj andel af 
kornprodukter 
Fodres med under 1 kg hø pr 100 
kg hest
Har problemer ved fodring, kræsen, 
æder langsomt, æder ikke op/ nok
Underlig adfærd i forbindelse med 
fodring. Strækker sig, Flehmen. 
Svær at holde huld på 
Haft gentagne, milde kolik tilfælde 

Diagnose stilles via Gastropisk 
undersøgelse. Behandling: Med 
mavesårsmedicin i 2 - 4 uger. 

Forebyggelse: 
Man bør se godt og grundigt 
på foderet, hvis man ønsker at 
forebygge mavesår. Grovfoder 
(hø/wrap) bør være tilgængeligt 
så mange timer som muligt, og 
hestens øvrige foder bør tilpasses 
efter dette. Spytproduktionen er en 
af de vigtige faktorer i forbindelse 

med mavesår, og man skal sørge for, 
at hestens spytproduktion er så høj 
som mulig så mange timer om dagen 
om muligt. Heste må ikke stå uden 
noget at tygge på i mere end 4 timer 
ad gangen. 

Ved trivelige heste kan man med 
fordel bruge småmasket hønet, 
eller dele stråfoderet ud over flere 
gange om dagen. Og udover dette 
kun foder til at dele vitamin/mineral 
blanding med eller tilskudsfoder med 
en høj andel af vitaminer/mineraler. 

Kraftfoder (korn) bør have en så lavt 
stivelsesindhold som muligt, da det 
er med til at påvirke PH balancen i 
mavesækken og dermed øge risikoen 
for mavesår. 

Træning og opstaldning er også 
en væsentlig faktor. Sørg for, at 
der er så få stressende elementer 
som muligt, hvis man har en 
hest, der let stresser op. Sørg 
for, at blodsukkeret stiger og 
falder mest skånsomt op til hård 
træning/ shows/ konkurrencer/ 
transport via rigelig tildeling af 
stråfoder. 

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
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Referat fra bestyrelsesmøde
Til stede: Bo, Anette, Lika, Charlotte, 
Maybritt, Mette, Morten og Zuzette.
Fraværende: Heidi.

Basiskåring 2009
De sidste forberedelser blev 
gennemgået (på daværende 
tidspunkt var vi endnu ikke 
orienteret om, at ANCCE ville flytte 
kåringen 1 måned. –red.) Fremover 
vil vi afholde basiskåring den sidste 
weekend i april.

Faste gebyrer for ikke-med-
lemmer
Det blev besluttet, at der for samtlige 
ydelser pålægges et gebyr, som 
svarer til et års A-medlemskab.

Reklameting
Vi vil lave en årskalender/
vægkalender og en guide til nybagte 
PRE ejere. Charlotte vil forhøre sig 
om priser.

Hingstekatalog
Fra næste år vil marts udgaven af 
Paso Español være en udvidet udgave 
med et integreret hingstekatalog, 

hvor hingsteholderne kan få en 
præsentation af deres hingste. 
Hingstelisten vil derfor udgå. Vi laver 
en pakkeløsning med præsentation 
(1/1 side) i bladet og en præsentation 
på hjemmeside. Samlet pris: 400 kr.

Tøj
Morten har en god forbindelse og vil 
prøve at finde T-shirts og poloshirts, 
som vi kan få broderet.

DAMOCHA 2009 
De næste morfologiske konkurrencer 
besluttede vi at afholde den 12. – 13. 
september 2009. Denne gang skal det 
foregå i Vest, og vi er i gang med at 
finde et egnet sted. De morfologiske 
konkurrencer vil blive afviklet på én 
dag – lørdag, og om søndagen vil vi 
afholde dressurkonkurrencer. Der 
skal min. være tilmeldt 20 heste 
til DAMOCHA, før det kan afvikles. 
Sidste tilmeldingsfrist vil blive den 1. 
august 2009. Indbydelser laves, når 
vi har et sted på  hånden. Vi har en 
dommer i kikkerten, og Zuzette vil 
kontakte vedkommende.

Andre aktiviteter
Basiskåring
Hestens Værn 100 år
Roskilde Dyrskue
Det Fynske Dyrskue
Sommerfest
Kursus i genetik
DAMOCHA/ridekonkurrencer
Januar/februar: Kursus i mønstring
Marts: Stand på Herning.

Eventuelt
Der er nogle unge piger, som har 
fået den idé at ”stjæle” fotos fra 
typisk tyske hjemmesider med PRE 
heste for derefter at lægge dem ud 
som deres egne heste på hhv. Heste 
Nettet og Hestegalleri. Når dette 
opdages, skal administrator straks 
kontaktes, så vi kan få det stoppet.

Vi skal oplyse på hjemmesiden, at 
ECHA-kåring IKKE er gyldig som en 
kåring for PRE heste. Her gælder kun 
kåring via ANCCEs dyrlæge.

Næste møde: 30. maj på Sjælland.

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
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P.R.E. hestens farver
Af Zuzette Kraft

Der har eksisteret mange forskellige 
farver inden for den spanske avl, 
og moden har skiftet med tiden. Da 
racen blev grundlagt, var brun den 
mest almindelige farve, og det var 
den ligeledes i avlen på Monasterio 
de la Cartuja. I midten af 1800-tallet 
blev skimmelen eftertragtet, og det 
har været den mest almindelige 
farve siden.

Indtil for få år siden var reglerne 
i racebeskrivelsen følgende: ”De 
dominerende farver er skimmel og 
brun, andre farver er acceptable med 
undtagelse af rød og broget”. Det er 
dog ændret nu, så rød også er tilladt. 
Hvis man kigger i stambøgerne, 
kan man se, at skimmel og brun 
forekommer hyppigst, dernæst 
kommer sort. En sjælden gang 
imellem ser man også gule 
(spansk: bayo, engelsk: buckskin), 
roan (dansk: permanentskimmel, 
farveskifter; spansk: ruana) og 
broget (spansk; overo). Der har 
ikke været det, vi danskere forstår 
som brogede heste i den spanske 
avl i rigtig mange år, men spanierne 
betegner også heste med store 
hvide aftegn på hovedet og benene 
som brogede heste (overo). Og de 
store hvide aftegn er ikke velset i 

avlen, kun små aftegn er velset, selv 
om der er lempet en del på det de 
senere år. Nu da rød igen er tilladt, 
begynder røde heste naturligvis at 
ses i stambøgerne igen, og som følge 
deraf også palominoer. 

Der findes hos heste tre basisfarver: 
Brun, sort og rød. Uanset hvilken 
som helst lød, eller nuance en hest 
har, vil den altid have en af de tre 
basisfarver. De tre basisfarver danner 
fundamentet for hestefarverne og er 
nødvendigt for forståelsen af resten 
af farvegenetikken. Denne artikel vil 
ikke komme nærmere ind på genetik, 
dog skal det nævnes, at alle anlæg 
for modifikationer kan forekomme 
som enkelt eller dobbelt anlæg. Har 
hesten enkelt anlæg, har den kun 
arvet anlægget fra en forælder, og 
med dobbelt anlæg har den arvet 
anlægget fra begge forældre. Der 
findes en artikel på foreningens 
hjemmeside, som går dybere ind i 
farvegenetik hos heste.

Brun (agouti) (ES: Castaño, UK: 
Bay)

Hesten har rød til rødbrun kropsfarve 
og sorte ekstremiteter (ben), rand 
på næsebor og ører og langhår 
(man, hale pandelok, øjenvipper, 
mulehår). 

Rød (ES: Alazana, UK: Chestnut)

Hesten har rød til rødbrun kropsfarve, 
ekstremiteter og langhår.

Sort (non-agouti) (ES: Negro, UK: 
Black)

Hesten har sort kropsfarve, 
ekstremiteter og langhår

Pigmenttæthed, lød og nuance

Ud over basisfarven er der en 
anden dimension i farverne hos 
heste: Den nuance af grundfarven 
hesten får. Nuancen afhænger af 
pigmenttætheden, det vil sige, hvor 
tæt eller meget pigmenteringen der 
er i hårstrået. Det skal forstås på 
den måde, at selv om hesten har 
basisfarve rød, kan der være tale om 
lys rød såvel som svedfuks. På dansk 
er der faktisk kun betegnelser for 
nuanceforskelle hos røde heste, og 
ikke for nuanceforskelle i brune og 
sorte heste. Lige som der er lys fuks/
rød, fuks/rød og svedfuks/leverrød, 
kan der skelnes mellem samme 
grader hos brune og sorte heste. På 
engelsk/amerikansk og spansk har 
man følgende inddelinger:

Basisfarve Tæt pigmentering Mellem pigmentering Let pigmentering

Bay (brun) Blood bay

Mahogany bay

(Spansk: Castaño 
encendido)

Bay (brun)

Red bay

Spansk: Castaño)

Sandy bay

Golden bay

(Spansk: Castaño claro, 
castaño dorado)

Chestnut (rød/fuks) Liver chestnut (leverrød)

Dark chestnut (svedfuks)

(Spansk: Alazana guinda, 
alazana vinoso, alazana 
oscuro)

Red chestnut (fuks, rød)

Copper chestnut

(Spansk: Alazana)

Light chestnut (lys fuks)

Golden chestnut

(Spansk: Alazana pálido, 
alazana dorado, alazana 
limón)

Black (sort) Jet black (kulsort)

Raven black

(Spansk: Negro endrina, 
negro azabache)

Black (sort)

(Spansk: Negro)

Summer black

(Spansk: Negro peceña)
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Uanset hvilken pigmenteringsgrad en 
hest har, varierer pigmenttætheden 
også hen over kroppen. Pigmentet 
ligger normalt tættest i langhår og 
ekstremiteter, og ofte ses også en 
tættere pigmentering langs rygraden, 
der ikke må forveksles med ål, der er 
et andet fænomen. Bløde områder 
som lyske, under forbenene og 
baglår, bag ørerne, i ørerne og mulen 
har ofte en svagere pigmentering; 
især hos lyse heste. Ofte bliver 
lyse, sorte heste antaget for at være 
brune, da fortyndet sort har et brunt 
skær, særlig om sommeren. Selv 
heste, der er så kulsorte som frisere, 
bleges også af vejr og vind, hvis de 
går ude. Ofte holdes disse heste inde 
om sommeren, for at bevare den 
dybsorte farve. Ørehår m.m. klippes 
af, så at alt, der kan mistænke 
hesten for at have end anden farve 
en sort, er fjernet. Det, der skiller 
en lys, sort hest fra en såkaldt brun 
hest, er mangel på røde hår i de 
tyndt pigmenterede områder. De 
røde hår skal være til stede, for at de 
kan betegnes som værende agouti 

eller brune. Hos røde heste ses 
ofte, at de er mørkere røde, næsten 
brunlige på ekstremiteter og langhår. 
Nogle gange kan pigmentet ligge så 
tæt, at de næsten synes sorte. 

Sodende effekt

En sidste effekt, der kan lægges 
til hestens basisfarve, er det man 
på engelsk og amerikansk kalder 
”sooty”. Der er ikke nogen betegnelse 
for denne effekt på dansk, men kan 
oversættes til ”sortnende, sodende 
eller askende” effekt. I praktisk 
forstand er den sodende effekt en 
udbredelse af sorte hår i kropsfarven, 
og det ses bedst hos den brune hest. 
Der er flere grader af opblanding 
af sorte hår i kropsfarven, alt lige 
fra almindelige mellembrune heste 
til meget mørkebrune, næsten 
sorte heste. Måden de sorte hår 
fordeler sig på, er den samme som 
pigmenttætheden. Det betyder, at 
hos en meget sodet hest, vil kun 
lyske og området bag forben være 
tilbage med rødt pigment. Det ses 

ofte, at meget sodede, brune heste 
fejlregistreres som sorte, men man 
kan altid skelne dem fra en ægte sort 
ved de røde hår i lyske og bag forben. 
En sort hest med sodende effekt vil 
blot blive endnu tættere sort, jo 
mere sodet den er. En rød hest kan 
ikke lave sort pigment, men en øget 
pigmenttæhed af det røde pigment 
vil forekomme der, hvor hesten 
ellers ville have sorte hår opblandet i 
kropsfarven, og nogle vil forekomme 
smudsige. Sodede heste forekommer 
ofte også meget blommede, da den 
mørke pigmentering ligger tættere i 
kanten af blommerne end i midten af 
blommerne.

Betegnelserne på de sodede 
varianter af basisfarverne er igen 
mangelfulde på dansk, så herunder 
fremgår betegnelserne primært på 
engelsk/spansk:

Kombinationer af nedstående 
anlæg kan sagtes forekomme, fx 
kan skimmel forekomme på alle 
farverne. 

Basisfarve Sodet variant

B
ru

n

Blood bay Dark brown (sortbrun). Spansk: Castaño morcillo, castaño 
peceño, bocifuego)

Red bay (brun) Brown (mørkebrun). Spansk: Castaño lobero, bocifuego)

Sandy bay Light brown. Spansk: Castaño entrepelado, castaño rodado, 
bocifuego)

R
ø

d

Liver chestnut, ikke-sodet variant 
(leverrød)

Liver chestnut, black chestnut. Spansk: Alazana tostado.

Red chestnut (rød) Liver chestnut. Spansk: Alazana piel de vaca.

Light chestnut (fuks) Liver chestnut. Spansk: Alazana piel de vaca.

S
o

rt

Jet black (kulsort) Jet black. Spansk: Negro azabache.

Black (sort) Jet black. Spansk: Negro azabache.

Summer black Black. Spansk: Negro.

Fra venstre: Her ses to sorte hingste. Den første er lys sort, og den anden er medium sort. Den sidste er en sort hoppe 
(sommersort), hvor pelsen har været udsat for skarp sollys, og den er derfor blevet bleget.
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Her ses to heste i hver deres røde nuance. Tv.: Lys rød. Th.: Medium rød.

Tabel over de farver, der findes hos P.R.E. heste og inddeling af hvilke basisfarver, de hører under. Tabellen læses 
sådan, at fx. en rød hest med single cream anlæg får farven Palomino.

Anlæg
Farve

Rød Brun (Agouti) Sodet brun Sort (non-agouti)

Blak, single og 
dobbelt anlæg 
(anlæg bedst kendt 
fra vildheste og 
fjordheste)

Rødblak (UK: Red 
dun, abricot dun, 
ES: Her bruges UK 
betegnelse)

Blak (UK: Dun, 
ES: Bayo cervuno, 
cervuno eller 
gateado)

Blak (UK: Dark 
dun, ES: Ratonero 
bocifuego)

Sortblak (UK: Grullo, 
ES: Ratonero)

Cream, Single anlæg Palomino (ES: - do -) Buckskin (ES: Bayo) Sooty buckskin (ES: 
Aspecto bocifuego)

Smoky black (ES: 
Aspecto negra)

Cream, Dobbelt 
anlæg

Cremello (ES: - do -) Perlino (ES: - do -) Perlino (ES: 
Bocifuego crema)

Smoky cream - el. 
Perlino (ES: Negro 
crema)

Roan, Single 
anlæg (DK: 
Permanentskimmel 
eller farveskifter)

Strawberry roan (ES: 
Rosillo alazan, Ruana 
alazan)

Red roan (ES: Rosillo 
castaño, Ruana 
castaño)

Purple roan (ES: 
Rosillo bocifuego, 
Ruana bocifuego)

Blue roan (ES: 
Rosillo negro, Ruana 
negro)

Roan, dobbelt anlæg 
er dødeligt (fostret 
går til)

- - - -

Pearl, Single anlæg Rød, guldskær 
i pelsen kan 
forekomme

Brun, guldskær 
i pelsen kan 
forekomme

Endnu ikke 
beskrevet

Endnu ikke 
beskrevet

Pearl, Dobbelt anlæg Guldfarvet (ES: Perla 
alazan)

Guldfarvet (ES: Perla 
Castaño)

ES: Perla bocifuego ES: Perla negra

Flaxen Flaxen (rød med lys 
til hvid man og hale)

Upåvirket Upåvirket Upåvirket

Skimmel, single og 
dobbelt anlæg

Skimmel Skimmel Skimmel Skimmel

Fra venstre: Mørk sodet brun hingst, lys brun hingst og mellembrun hingst.
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Skimmel

Skimmel antages af mange som 
værende en basisfarve, men det er 
det ikke. Rent faktisk er skimmel 
ikke en farve og betragtes af mange 
videnskabsmænd som en arvelig 
defekt. Den medicinske betegnelse 
er Equine Vitiligo, og er praktisk 
taget det samme som i Human 
Vitiligo, som er den proces, som gør 
mennesker gråhårede.

Der findes to hovedtyper af skimler, 
der begge ses hos spanske heste. 
Den ene type mister hurtigt pigment 
i langhårene, så disse bliver hvide. 
Denne type af heste kan blive helt 
hvide med alderen, dog beholder 
de normalvis pigment i huden. Den 
anden type af skimler har tendens 

til at beholde mørkt pigment i 
langhårene, og har også tendens 
til at beholde nogle mørke hår på 
krop og ekstremiteter. Denne type 
skimmelproces har tendens til at 
stabilisere sig, og de fleste af dem 
bliver aldrig helt hvide.

Hos begge typer af skimler forbliver 
huden pigmenteret, dog sker der 
en fremskridende depigmentering 
af huden hos nogle heste. Dette er 
især almindeligt hos heste af spansk 
oprindelse som P.R.E., Lusitano og 
Lipizzaner. De fleste skimler udvikler 
melanomer med alderen, hvilket er 
tumorer af de pigmentproducerende 
celler i huden. Disse melanomer 
starter normalt som godartede 
knuder, men kan udvikle sig til 
cancer. Der er en tendens til, at 

heste, der har dobbelt anlæg for 
skimmel, hyppigere får melanoma, 
end heste med single anlæg.

Skimlede heste har også ofte 
såkaldte primitive aftegn især i deres 
unge år. Det inkluderer ål såvel som 
zebrastriber på benene, hvilket i 
øvrigt er meget almindelige aftegn 
hos den spanske hest uanset farve.

Spanske betegnelser for skimmel:

Der findes rigtig mange betegnelser 
for at beskrive de forskellige stadier af 
skimmel på spansk. I nedenstående 
tabel ses nogen af dem, og endvidere 
er listet de betegnelser, der bruges 
om andre fænomener, som hyppigt 
ses hos skimler:

SPANSK DANSK

Tordillo Meget mørk grå. Hesten har mange flere mørke end hvide hår

Tordo oscuro Mørk grå. Hesten har moderat flere mørke end hvide hår

Tordo aspizarrado Blåskimmel. Mørk skimmel med blåligt skær.

Tordo azulado Blålig skimmel. Lysere end ovenstående

Tordo ordinario Skimmel. Lige dele mørke og hvide hår

Tordo claro Lys skimmel. Flere hvide end mørke hår

Tordo plateado Sølvskimmel. Skimmel med sølvagtigt skær

Tordo piel de rata Askegrå

Tordo vinoso Rosenskimmel. Bruges om skimler, hvor kropshårene beholder deres røde 
farve under skimmelprocessen (sjælden)

Tordo atruchado Flueskimmel. Har mange små røde prikker i pelsen

Tordo musqcuado Flueskimmel med sorte eller røde prikker i pelsen

Tordo picazo Flueskimmel med sorte eller røde prikker i pelsen

Tordo punteado Flueskimmel med både røde og sorte prikker i pelsen

Remendado Blodpletter (røde såvel som sorte)

Tordo rodado Blommeskimmel
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Hingstedag i Viborg

Af Maybritt Rønn
Foto: Susanne Hvitfeldt Jensen, 
Hvidtfeldt Foto

Hingstedagen den 4. april i Viborg var 
arrangeret af hingstenet.dk, og det 
var 5. år, det blev afholdt. Der var 20 
forskellige hingste tilmeldt dagen, 
og derudover var der forskellige  
opvisninger med bl.a. frisere og 
Tennessee Walking Horse.
 
Vi modtog en invitation for et 
par måneder siden, og efter lidt 

www.ancce.com
National avlsorganisation i Spanien 
Administrator af PRE stambogen

Vores nye samarbejdspartner 
Stambogen: www.lgancce.com

overvejelse besluttede vi at tage 
Ebano LXXI med. Om ikke andet så 
for at gøre lidt reklame for racen. 
Vejret var i den grad med os, den 
dag arrangementet løb af stablen. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel 
hele dagen, så publikum havde gode 
muligheder for at nyde hingstene 
både ude og inde.
 

Ebano var i hopla (som altid..) og 
opførte sig ret pænt hele dagen, og nød 
al opmærksomheden. I guder, hvor 
den hest elsker et publikum. Selve 
fremvisningerne gik godt, og vi fik 
vist en del af det, vi har arbejdet 
med i de mørke vintermåneder 
bl.a. seriechangementer og 
galoppiruetter, - det er jo altid 
dejligt at få det afprøvet, når man 
er i byen.

Der var mange gode heste med, 
og rytterne havde været gode til at 
sammensætte deres ridning, så det 
var et meget alsidigt program. Ebano 
og jeg var i vores sædvanlige outfit 
i spansk stil og red til spansk musik, 
der passede til øvelserne. Forinden 
ridtet blev der læst lidt op, som jeg 
havde skrevet om racen generelt, så 
publikum også fik lidt facts med.
 
Sidst på dagen blev alle hingste 
fremvist samlet, hvor Dagens Hingst 
skulle udpeges. Og sørme om ikke 
Ebano fik æren af denne titel (og et 
herligt rødt/hvidt DV-æresdækken...) 
og ydermere blev nr. 2 i kampen om 
dagens bedste show/udklædning.
 
Det var en fin dag i hingstenes tegn 
med mange interesserede tilskuere, 
og jeg synes, at vi fik gjort god 
reklame omkring Den spanske Hest.
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Nyt fra stambogen

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

Gratis blodanalyse
Blodbanken i Spanien er nu en 
realitet, og der ligger indtil videre blod 
fra godt 160.000 P.R.E. heste. Dette 
er langt fra den samlede population 
verden over, og ANCCE kræver nu, at 
samtlige P.R.E. heste får taget blod 
ved enten kåringer eller indskrivning 
af føl, så blodbanken kan blive så tæt 
på komplet som muligt.

Indtil videre er analysen af blodet 
gratis, men det bliver den ikke 
ved med at være. Så benyt dig af 
tilbuddet, så længe det varer. Det 
var glædeligt, at der var en del 
medlemmer, som meldte deres 
heste til den gratis blodanalyse ved 
kåringen. Men der mangler stadig 
mange P.R.E. heste i Danmark, 
der mangler i blodbanken. Derfor 
gør vi det fremover, at når du skal 
have indskrevet dit føl, vil du ud 
over indskrivningspapirerne også 
modtage en blanket og blodtypekort 
til hoppen. Du kan så få en af de 
godkendte dyrlæge til at lave denne 
service samtidigt med indskrivningen 

af føllet. Dette gælder også, hvis 
du også har hingsten. Dette er 
naturligvis under forudsætning af, at 
hoppe/hingst ikke tidligere har fået 
udført denne service. Dette bliver 
tjekket i stambogen, inden vi laver 
blanketterne.

Blanketter
Når I skal udfylde diverse blanketter, 
er det vigtigt, at I udfylder alle felter 
og ikke mindst jeres avlerkode/
ejerkode. Hvis I er i tvivl om, hvilke 
blanketter I skal bruge, så gå ind på 
vores hjemmeside i menuen ANCCE/
BLANKETTER, eller I kan ringe til en 
af de to delegerede. 

Status
Der er udstedt 44 hestepas, hvoraf 
de 40 er modtaget og sendt til 
ejerne, og så mangler der pas på 
7 føl/heste. Vi har sørget for, at 
stambogen har fået, hvad de skal 
bruge for at køre føllene igennem, 
og herefter er der ikke andet at gøre 
end at vente. Eftersom et par af disse 
føl i mellemtiden er blevet til heste, 

har vi rykket ANCCE for disse pas. 
Det kunne være rart at få passene i 
orden på de gamle årgange, inden vi 
går i gang med årgang 2009. 

Der er p.t. udstedt 126 ejerskabskort, 
og der er lavet 17 ejerskift via 
ejerskabskort. Og sidst men ikke 
mindst er der oprettet 31 avler-
/ejerkoder. Alt dette er lavet siden 
juli 2008.



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 certifikat (kode 309) 400 kr.
Indskrivningscertifikat (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.


