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Formandens klumme

Sommeren i år blev slet ikke så ringe 
endda. Vi har haft lidt af det hele: 
regn, torden, blæst og ikke mindst 
sol. Og det blev da også til nogle 
meget varme dage, hvor det mest 
fornuftige var at finde den nærmeste 
strand og kaste sig i bølgerne.

Vores heste er noget bedre til at 
udholde vejrets luner, end vi er. 
De er bygget til at være ude. Dog 
besluttede jeg at sætte mine heste i 
tørvejr i de næsten to døgn, hvor der 
faldt 117 mm. Det regnede uafbrudt 
i 40 timer, og samtidigt med den 
meget kolde vind, fik det selv den 
bedst polstrede pony til at ryste af 
kulde.

Det har været dejligt at lukke hestene 
på sommergræs og nyde synet af 
dem på græsfoldene. At se dem gå 
i højt græs i sommersolen må være 
indbegrebet af at være en lykkelig 
hest. Det er et rigtigt hesteliv.

I slutningen af maj måned afholdt vi 
årets basiskåring. Dyrlægen denne 
gang var Alexandra Gomez Albella 
– en ung kvinde med en meget stor 
entusiasme og ikke mindst udstyret 
med et udmærket engelsk. Der var 
desværre kun meget få tilmeldte 
heste, og dette skyldtes bl.a. den 
omtalte finanskrise. Men det blev 
da til 9 heste til kåring og 8 til den 
gratis blodanalyse. Alle heste kom 
fra Sjælland. Jeg håber, at der vil 
være en større tilslutning næste 
år, da databasen indeholder en hel 
del heste i den kåringsmodne alder. 
Husk også at benytte jer af den 
gratis blodanalyse – mens den er 
gratis – og det er den indtil den 31. 
december i år. Vi har dog gjort det, at 
når vi har sendt indskrivningspapirer 
ud til en avler, har vi samtidigt lavet 
blanketter til den gratis blodanalyse 
til hoppen og evt. hingsten, hvis 
begge har samme ejer. Så kan 
dyrlægen lave dem med det samme, 

og avleren har slået to fluer med ét 
smæk.

Sommeren bød også på årets 
dyrskuer, og endnu engang kunne 
PRE hestene vende hjem med flotte 
resultater og sløjfer til samlingen. 

Det skulle også blive i 
sommermånederne, at vi langt om 
længe kunne få afsluttet sagerne på 
de sidste gamle føl. Det var især en 
hest født i 2004, som havde trukket 
tænder ud, og det var en ubeskrivelig 
følelse endelig at sidde med dens pas 
i hånden. Der er nu kun årets føl og 
et enkelt fra 2008, som afventer 
at få udstedt deres pas. Nu kører 
stambogen efter hensigten.

2009 skulle også vise sig at være 
året med det højeste antal PRE føl 
nogensinde. Hele 17 føl blev det 
til. Jeg håber, at avlerne har fået 
fornemmelsen af, at det ikke længere 
er et langvarigt problem at få papirer 
på deres føl – og at de derfor – med 
sindsro - sætter deres hopper i fol 
igen i år.

For første gang forsøgte vi os med 
en sommerfest på Fyn – uden heste. 
Vi ønskede at mødes med vores 
medlemmer til hyggesnak og noget 
god mad. Det var dog kun ganske få, 
der meldte sig til. Men på trods af 
fåtalligheden var det meget, meget 
hyggeligt. Det vil vi forsøge os med 
igen – uanset, om vi bliver 8 eller 30 
personer. Næste gang bliver den 3. 
juli 2010 på Sjælland.

Foran os har vi sensommeren, og det 
var her i september, at vi for andet 
år i træk skulle afholde DAMOCHA 
– Dansk Morfologisk Championat. 
Men det er med meget slet skjult 
ærgrelse, at jeg må oplyse, at 
konkurrencen blev aflyst pga. for 
få tilmeldinger. Der er ingen tvivl 
om, at finanskrisen har gjort, at alle 
har spændt livremmen ind. Men at 
fortsætte med at avle på sine PRE 
heste og samtidigt ikke melde sine 
heste til en så vigtig avlsvurdering er 
for mig fuldstændigt uforståeligt.

DAMOCHA er den eneste konkurrence 
kun for PRE heste, og den eneste 
konkurrence hvor resultatet har 
stor betydning for avlerne og ikke 
mindst de fremtidige købere. Især 
køberne – og i særdeleshed også 
hoppe ejerne - ser på, hvad den 
pågældende hest har præsteret, 
hvad dens søskende har præsteret 
og ikke mindst, hvad forældredyrene 
har af vigtige resultater. Kvalitet 

avler kvalitet. Det er et faktum, som 
man ikke kommer udenom. 

Især efter reglerne for morfologiske 
konkurrencer er lavet om, håbede 
vi at se flere vallakker, da der nu 
er en klasse for dem også. Og 
derudover havde vi arrangeret 
dressurkonkurrencer om søndagen 
for også at tilgodese rytterne. Det 
skulle altså ikke blive til noget i år, 
men vi fortsætter med at arbejde 
med arrangementet, som vil blive 
afholdt på Sjælland næste år.

Med dette blad får I lidt fra nær og 
fjern, og i bladet vil I også finde 
opfordringer til jer om bl.a. at være 
med til at komme med idéer, inputs, 
ris og ros og meget andet.

Jeg håber, at I får en dejlig 
sensommer og ikke mindst et godt 
efterår sammen med jeres heste.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Basiskåring 2009
af Bo Wohlert Hansen
Fotos: Claus Graugaard

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem blev 
en af mine første opgaver at deltage 
ved kåringen den 23 og 24. maj. Og 
lad mig indledningsvis slå fast, at jeg 
havde en skøn og meget udbytterig 
weekend.

Naturligvis var der fra hele 
bestyrelsens side mange tanker om, 
hvor mange medlemmer der ville 
tilmelde sig, da kåringen jo ikke lå 
mange måneder efter DAMOCHA på 
Egholm, Skibby. Men et flot antal 
heste blev tilmeldt, i alt 9 til kåring 
og 8 til blodprøve. Og alle blev 
kåret! Tak til alle jer, der stillede med 
hest(e).

Men lad os springe tilbage til 
lørdag den 23. maj. Jeg havde fået 
fornøjelsen af at være kontaktperson 
til vores spanske dyrlæge Alexandra 
Gomez Albella, som skulle hentes i 
lufthavnen selvsamme lørdag. Mange 
tanker går naturligvis til, hvem 
denne person må være, hvordan vil 
dialogen være, hvad vil pågældende 
synes om vores heste, etc. og 
hvordan vil weekenden egentlig gå. 
Fra ANCCE havde vi fået oplyst, at 
Alexandra talte engelsk, så der var 
jeg meget fortrøstningsfuld. Og jeg 
blev da overrasket, da vores dyrlæge 
viste sig at være en meget behagelig 
person, og som mestrede engelsk 
ganske godt. Alexandra kom direkte 
fra Holland, hvor hun netop havde 
brugt en del dage på at kåre heste 
her. 

I Køge stødte de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer til, og vi begav os 
til hestepensionen Fuglesanggård i 
Herfølge, som venligt lagde sted til 
for kåringen om lørdagen. Ankomsten 
af de spanske heste til Fuglesanggård 
gav naturligvis anledning til en del 
spørgsmål og bemærkninger fra 
stedets pensionærer om vores skønne 
heste, og hvad kåringen gik ud på. 
Et af indtrykkene var, at det var lidt 
imponerede, at der blev fløjet en 
dyrlæge til lille Danmark for kåring af 
vores heste. På Fuglesanggård forløb 
alt i skønneste orden. På en enkelt 
hest kunne chippen ikke læses, men 
igen her viste det sig, hvor yderst 
behagelig og smidig Alexandra 
Albella var. En kopi af passet og så 
ville hun klare den formalitet tilbage i 
Spanien. Lige før solnedgang sluttede 
vi af på Fuglesanggård, alle lørdagens 
heste var kåret samt de nødvendige 
blodprøver taget, og vi begav os til 
Vallø Slotskro, hvor aftensmaden 
kunne indtages. Her gik snakken 

Brioso CX på 4 år bliver her trukket hen til dyrlægen til sin basiskåring, som han 
også fik. Brioso er opdrættet og ejet af Anne Schaumann Nielsen

Duquesa CCXLVIII på 4 år ejet af Mette Juul bliver her målt og vejet, og hun fik 
sin basiskåring. NB! Duquesa er ikke overvægtig - hun er drægtig og fik et dejligt 
hoppeføl i juli måned.

Elvira Edoras på 4 år ejet af Heidi Jensen var fint klippet til lejligheden. Elvira fik 
også sin basiskåring.
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Sueño XII var lige fyldt 3 år, men det var ingen hindring for at få sin basiskåring. 
Sueño er opdrættet og ejet af Trine Petersen.

Selecto XXV ejet af Charlotte Holten var heller ikke mere end lige fyldt 3 år. Også 
han fik sin basiskåring. 

Jarioka på 5 år ejet af Ninette Graugaard kunne også få sin basiskåring uden 
problemer. Dyrlægens kanyle var dog ikke så spændende!

Indigo IV på 4 år  ejet af Ninette 
Graugaard har vokset sig endnu 
smukkere. Han fik også sin ba-
siskåring.

livligt om kåringen, og Alexandra 
Albella bidrog med mange input 
om kåringsregler, mønstringsregler 
m.m., så klokken blev da mange, 
inden Alexandra Albella blev sat af 
på sit hotel.

Næste morgen hentede jeg Alexandra 
på hotellet, og så gik turen til 
Truelstrupgaard på Falster. En ny dag 
og nye heste til kåring og blodprøver. 
Igen en dag, hvor alt klappede, og 
Alexandra øste ud af sin viden om 
de spanske heste, avl, farver etc. 
Søndag eftermiddag var vi færdige, 
og nu gik turen tilbage til København, 
ja vi var endda foran tidsplanen, så 
der var tid til vise Alexandra Albella 
Amalieborg, Det nye Operahus, 
Den Sorte Diamant, Christiania 
(på afstand), Rådhuspladsen og 
Nyhavn, hvor vi indtog aftensmaden 
og masser af hestesnak igen. Vi i 
bestyrelsen benyttede lejligheden 
til at få en god snak med Alexandra 
om viderekåring af hingste og kåring 
2010.

Igen blev det sent, men jeg satte en 
glad og træt Alexandra af ved hendes 
hotel, med den vished om, at hun 
havde nydt de 2 dage i Danmark. 
Hun udtrykte flotte ord om vores 
heste, hun havde fået set en lille bid 
af Danmark (det var ikke blevet til 
andet end hestekåring i Holland), og 
at hun gerne ville komme igen i 2010 
for ny kåring.

Og jeg, ja naturligvis også godt træt, 
havde tilbagelagt godt 1000 kilometer 
i min bil de 2 dage, men havde også 
nydt selskabet og mødt en masse 
åndsfæller, som deler interessen for 
den spanske hest. Igen tak til alle jer, 
der stillede jeres heste til kåring. 
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Roskilde Dyrskue 2009

“Den nye dreng i klassen” - en ny hest til bedømmelse på Roskilde; Brbaro V ejet 
af Erik Hovgaard. Foto: Kathrine Olsen.

Af Charlotte Eichel Larsen

Jeg blev vækket af et kæmpe 
tordenbrag lidt i 5 fredag morgen. 
Og der gik ikke længe, før de første, 
tunge dråber ramte tagrenden. Efter 
få sekunder stod det ned i stænger, 
og det var ikke ligefrem nogen 
drømmestart på årets dyrskue i 
Roskilde, som i år fejrede 40 års 
jubilæum. Vejrudsigten var blevet 
nærlæst i dagene op til, og der var 
altså lovet byger; især om fredagen. 
Og vi kan jo ikke blive ved med at 
være heldige med vejret. Men ved 8 
tiden stoppede regnen, og heldigvis 
var jorden stadig fast og forholdsvis 
tør. Standen blev sat op ved 
udstillingshestene, og i samlet flok 
gik vi med op til mønstringsbanerne 
for at se de udstillede heste blive 
bedømt. Følgende heste var udstillet: 
Deseada LXXXI i samling med hendes 
to afkom Agatera og Brioso CX, alle 
tre ejet af Anne Schaumann Nielsen. 
Deseada LXXXI og Agatera var 
dermed de eneste udstillede hopper. 
Resten af hingstene var: Barbaro V 
ejet af Erik Hovgaard, Honesto VI 
ejet af Hanne Kapitanska og Ballesto 
II ejet af Anna Vestergaard.

Hestene fik følgende bedømmelse:

Samling efter Deseada LXXXI: 22 
point.
Samling efter en virkelig modelhoppe, 

der ikke har avlet op til sin egen 
standard af forskellige årsager.

Deseada LXXXI: 24 point og 
ærespræmie.
Harmonisk hoppe af særdeles god 
type. Køn af hoved og hals. God, 
skrå skulder. God overlinie, dog 
overbygget. God dybde og bredde. 
Bredt, velformet kryds. Tilpas føre 
lemmer. God bevægelse i skridt og 
trav (høj knæaktion).

Agatera: 23 point.
Køn og velbygget hoppe af god type 
og størrelse. Køn af hoved og hals. 
God overlinie. God dybde og bredde. 
Velformet kryds med lidt indstukken 
hale. Tilpas føre lemmer. Ret god 
skridt og trav.

Brioso CX: 22 point
Køn, velbygget hingst af ret god 
type. Køn af hoved og hals. Tilpas 
dybde og bredde. God overlinie, 
dog lidt overbygget. Lidt langt 
midterstykke. Tilpas føre lemmer. 
Regelmæssig skridt. God trav, dog 
svingende for.

Barbaro V: 22 point
Lidt højtstillet hingst af ret god 
bygning. Køn af hoved og hals. Tilpas 
skrå skulder. Lidt let af midterstykke. 
Lidt overbygget. Tilpas føre lemmer. 
Lidt svingende for i skridt. God trav.

Honesto VI: 24 point (placeret som 
nr. 2)
Køn og velbygget hingst af særdeles 
god type og størrelse. Køn af 
hoved og hals. Tilpas skrå skulder. 
God overlinie, dog let overbygget. 
Velformet kryds. Tilpas føre, 
velstillede lemmer. Regelmæssig 
skridt. God trav, dog lidt svingende 
for.

Ballesto II: 24 point og 
ærespræmie.
Stor, velbygget hingst af den 
moderne type. Køn af hoved og hals. 
God, skrå skulder. God overlinie, 
dog en anelse overbygget. Bredt, 
velformet kryds. Ført fundament. 
Regelmæssig skridt. God trav med 

Agatera ejet af Anne Schaumann Nielsen. 23 point.
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Balleso II, ejet af Anne Vestergaard, 24 point og 
ærespræmie

Barbaro V 22 point. Her vist til gangartskonkurrencen, 
hvor han blev nr. 2

Deseada LXXI ejet af Anne Schaumann Nielsen. 24 point 
og ærespræmie. Blev nr. 3 i gangartskonurrencen

Honesto VI ejet af Hanne Kapitanska. 24 point og en 2. 
plads af de to højt placeret hingste.

Brioso CX ejet af Anne Schaumann Nielsen. 22 point.

Showholdet var også på plads, og her er det Chico IV 
opdrættet og ejet af Hanne Kapitanska og redet af 
Desirée Mortensen. Foto: Kathrine Olsen.
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En ofte hørt kommentar om de span-
ske heste er: Ja, de er smukke, men 
de har ikke nogen gang.

Jeg synes nu nok, at vores heste indtil 
flere gange har bevist, at de både har 
sving, takt, indundergriben og elastisk 
gang. 

Og billedet her viser da med al tyde-
lighed, at de i den grad også kan 
strække deres forben.

Her Irene Bothmann på sin PRE vallak 
Lempa i en meget udtryksfuld fri trav.

Foto: Kathrine Olsen.

høj knæaktion. Let svingende for.

Det var jo en god dag på starten, 
og senere blev der afviklet 
gangartskonkurrence, hvor både 
Deseada LXXXI og Barbaro V deltog. 
Og her markerede PRE hestene sig 
virkelig ved, at Barbaro V tog 2. 
pladsen og Deseada LXXXI tog 3. 
pladsen. 

Ballesto II var helt automatisk videre 
i konkurrencen om Sjællands bedte 
hingst. I 2007 opnåede han en flot 
delt 4. plads, så forventningerne var 
skruet lidt i vejret. Men desværre 
havde Anna og Ballesto fået 
startnummer 1, og med den første 
hest på banen, er det ikke de helt 
høje karakterer, der bliver startet 

med. Ballesto endte ca. midt i feltet, 
men efter konkurrencen kom en af 
dommerne hen til Anna og sagde, 
at det virkelig var synd, at de var 
på som de første, for han syntes, at 
hingsten var rigtig dejlig. Det var da 
en lille trøst.

I år måtte vi også stille med et 
show, og PRE hestene havde slået 
sig sammen med Lusitanoerne og 
en enkelt Sorraia hingst for at få 
mere tid til showet. Showholdet 
havde allerede opvist med deres 
kvadrille og efterfølgende fest på 
Christiansborg Ridebane den 2. maj, 
så de var godt klædt på. Men fredag 
ville intet gå op i en højere enhed. 
Der blev skåret i showholdets tid, så 
de nåede stort set ikke festindslaget 

til sidst. Men de tog revanche om 
lørdagen, hvor der kom styr på 
speakeren, på musikken og på 
strukturen, så de kunne vise showet 
i hele dets længde. Showholdet 
opviste i alt 4 gange på dyrskuet, og 
derudover var der også hver gang 
den store Roskilde Kvadrille, hvor 
der også gik 2 PRE heste med. 

I det store og hele var det et ganske 
udmærket dyrskue i år. Eftersom 
fredagen var Grundlovsdag, var 
der væsentligt flere besøgende, og 
besøgstallet endte da også op på 
89.195.

Jeg håber, at vi ses igen til 3 herlige 
dage på Roskilde Dyrskue 2010.

Store Hestedag
Husk Store Hestedag på dyrskuepladsen i Roskilde den 5. - 6. september 2009. Der vil være ud-
stillede PRE heste, showholdet laver opvisning, og foreningen har en stand igen i år.

Kom og besøg os til en god snak og få information om racen, foreningen, stambogen og meget, 
meget andet.

Vi glæder os til at se dig!
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DAMOCHA er for alle
af Charlotte Eichel Larsen

Bag om DAMOCHA
DAMOCHA, der står for Dansk 
Morfologisk Championat, blev første 
gang afholdt her i Danmark i 2003. 
Morfologi betyder eksteriør, og til 
morfologiske konkurrencer bliver bl.a. 
hestens eksteriør og gangarter bedømt. 
Til disse morfologiske konkurrencer 
kommer der en professionel dommer 
op fra Spanien for at bedømme vores 
heste. Dette sikrer både, at personen 
har en grundig og stor viden om 
racen og ikke mindst, at dommeren 
er en objektiv og upartisk person. 
Morfologiske konkurrencer kan 
sidestilles med et skue, f.eks. følskue, 
hoppeskue, championater osv., 
præcis som man ser det hos andre 
avlsforbund.

I konkurrencen er hestene delt op i køn 
og alder. Der en klasse for 1, 2, 3 og 
4 års heste for sig. Den næste klasse 
er for 5 – 6 års heste, og den sidste er 
for heste på 7 år og opefter. Hopper, 
hingste og vallakker bliver bedømt 
for sig. Dog er der kun én klasse for 
vallakker, men der ses på, hvor gamle 
de er. Årsagen er højst sandsynligt, at 
det endnu ikke er lige så almindeligt 
i Spanien med vallakker, som det er 
i resten af Europa. Men det kommer 
nok, og så må vallakkerne også til den 
tid deles op i aldersklasser. 
Der er en række specialpræmier 
(obligatoriske, når konkurrencerne 
afholdes i ANCCE regi), som hestene 
konkurrerer om. Nogle er inddelt i 
hestens køn, andre er de fælles om at 
konkurrere om.

Hingste og vallakker fra 4 år og 
opefter skal gå en rideprøve, som er 
et meget simpelt dressurprogram, der 
viser hestens 3 gangarter. Vallakkerne 
er dog ikke med i konkurrencen 
”Bedste Rideprøve”, men foreningen, 
der afholder arrangementet, må godt 
lave deres egen præmie f.eks. ”Bedste 
Rideprøve, vallakker”. 

Før i tiden skulle hopperne udelukkende 
mønstres for hånd. Men nu er det gået 
op for dem i Spanien, at mange rent 
faktisk rider deres hopper. Derudover 
mener mange også, at det er mindst 
lige så vigtigt at fremvise hoppens 
ridelighed – og ikke kun hingstens. 
Derfor er reglerne for morfologiske 
konkurrencer sådan i dag, at hopper 
frivilligt kan gå rideprøven. Og gør de 
det, er de også med i konkurrencen 
om ”Bedste rideprøve” på lige fod med 
hingstene. 

Den oprindelige idé med at afholde 
morfologiske konkurrencer var at få 
vurderet avlsdyrene – og det er det 
til dels stadig. I Spanien har man 

desværre oplevet, at nogle avlere har 
haft nogle hopper til udstilling – og 
udelukkende brugt dem til det og ikke 
i avlen. Dette var ikke fair i forhold til 
andre avlere, så reglerne blev lavet 
om pr. 1. januar 2009. Nu ligner 
reglerne meget de regler, som vi ser 
til landets Dyrskuer. Hopper på mellem 
5 – 6 år skal nu være enten drægtige 
eller have føl ved siden. Og for hopper 
på 7 år og ældre, så skal de enten 
være drægtige, have føl ved siden 
eller have haft stambogsført afkom 
inden for de sidste 3 år. De ny regler 
kan selvfølgelig ramme nogen, som 
ikke har intention om at avle på deres 
hopper. Men ser jeg tilbage, så er der 
meget store chancer for, at hoppe 
ejerne på et eller andet tidspunkt 
vælger at sætte deres hoppe i fol. Og 
for både hingste og hopper gælder det 
i dag, at de skal være basiskårede, når 
de er 4 år.

Hvem kan være med
Alle, der har en stambogsført PRE, 
og som opfylder kravene i de nye 
regler, kan deltage i morfologiske 
konkurrencer. Du kan være med, 
uanset om du ønsker en avlsvurdering 
af din hest, eller om du vil have 
bedømt de føl, du har avlet på dit 
stutteri. Det kan også være, at du har 
en vallak, som du er meget glad for og 
ønsker en vurdering af, fordi du måske 
tænker på at anskaffe en hest mere 
med samme blodlinier. Derudover får 
vi en samlet vurdering af de udstillede 
heste, så vi ved, hvordan det står 
til med kvaliteten af PRE heste i 
Danmark. Vi er alle glade og stolte 
af vores hesterace, og at deltage i 
en konkurrence, som er unik for en 
enkelt race, gør det endnu sjovere at 
eje en selv. Derudover har publikum 
– som jo også tæller personer, som 
ikke ejer en PRE – den mulighed at se 
og opleve racen, og ikke mindst dens 
alsidighed og gode temperament. Så 
morfologiske konkurrencer er ikke 
kun vurdering af hestene, men er 
også et rigtigt godt udstillingsvindue, 
hvor der sidder potentielle købere på 
tilskuerrækkerne.

Hvorfor en vurdering
Når man vælger at avle på sin PRE, 
så bør man gøre sig selv den tjeneste 
at få en objektiv vurdering af sin 
hest. Vi synes jo alle, at netop vores 
hest er verdens 8. vidunder. Men avl 
er en bekostelig affære, og vil man 
sælge afkommet, er det vigtigt, at 
forældredyrene og/eller afkommet 
kan fremvise nogle resultater. Det 
er ikke meget anderledes fra andre 
avlsforbund, hvor vi ofte ser ”mode-
hingste”, der vælges af hoppe ejerne 
pga. deres resultater til kåring, 
championater, stævner m.m. Og især 
for personer, som ikke tidligere har 

stiftet bekendtskab med racen, de 
forventer ligefrem, at der foreligger 
nogle konkurrenceresultater i en eller 
anden form. For kvalitet avler nu 
engang kvalitet, og en vurdering til 
morfologiske konkurrencer giver dig 
et billede af, om din hest er brugbar i 
avlen. Derudover er det også til disse 
konkurrencer, at hoppe ejerne kan se 
hingstene efter i sømmene, når de skal 
ud og vælge hingst til deres hopper.

Jeg er især glad for, at vallakkerne nu 
også bliver taget alvorligt. Vallakker 
er nu engang det primære valg for 
ryttere, når de går efter en hest af 
hankøn. Derudover er det meget svært 
at få opstaldet en hingst på ordentlige 
vilkår her i Danmark. Og vallakker 
repræsenterer en race nøjagtigt lige 
så godt som enhver anden hingst eller 
hoppe. De er altså ikke kedelige, fordi 
de er vallakker. De kan have et lige så 
godt udtryk, fylde, racepræg og gode 
gangarter. Og nu kan alle hingsteføl jo 
altså ikke alle sammen blive ved med 
at være hingste. Nogle af dem bliver 
kastreret med tiden, enten fordi de 
ikke skal fungere i avlen, eller fordi 
ejeren ikke ønsker at have en hingst. 

Og skulle man som avler enten have en 
vallak af egen avl – eller have solgt et 
afkom, der senere er blevet kastreret 
– så er en vurdering af vallakken lige 
så værdifuld for avlerens arbejde, som 
var det en hoppe eller en hingst. 

Et fælles mål
Som mange andre hesteracer oplever 
vores race også en evolution. Men 
denne udvikling skal helst ikke gå 
hen og ende med en hest, som ligner 
alle de andre. Vores race skal stadig 
være den hest, som vi forelskede 
os i, og som man har forgudet i 
århundrede og brugt som forædler i 
alverdens kongehuse. For at bevare 
de karakteristika, som vores hest 
har, så er det netop vigtigt, at det 
er en professionel fra Spanien, der 
nærstuderer vores heste og fortæller, 
om det er godt eller skidt. Evolutionen 
af racen tæller bl.a. lidt mere moderne 
gangarter, så som mere luft under 
hesten og fremadgriben, så man 
undgår det såkaldte ”symaskine-trav”. 
Og dette kan sagtens lade sig gøre 
uden at avle racen ud af de rammer, 
som der er sat som avlsmål. At avle 
en hest, der er racetypisk med gode 
gangarter, der sælger, og som får folk 
til at udbryde: Der kommer en spansk 
hest! – det må være vores fælles mål.
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Det Fynske Dyrskue 2009

af Maybritt Rønn
 
Som sædvanlig, fristes man til at 
sige, startede dyrskuet i silende 
regn. Der blev løbet stærkt mellem 
de lårtykke stråler torsdag aften, 
men langt ud på aftenen var alle 
heste, udstyr og udsmykning endelig 
på plads.

Fredag morgen klarede det heldigvis 

op, og vi kunne gå til bedømmelse 
i fint vejr med en flok veloplagte 
heste. De udstillede heste i år var 
Ebano LXXI til hingstepræsentation 
og show og Maximus Z of Rohan 
til show. Derudover stillede vi med 
Aguilito IX på 4 år og Bandolero 
CXLII på 5 år til bedømmelse, mens 
Mette Andersen kom med Abril på 2 
år. Det var første gang de 3 unge var 
med, og vi havde glædet os til at vise 
dem frem.

Mønstringerne gik fint (dog kunne 
man godt ønske sig mønstrerne i 
lidt bedre form) og allerede her trak 
hestene mange nysgerrige blikke. 
Fredag eftermiddag stod den på 
karakteristik, hvor bedømmelserne 
samt point blev læst op. Alle 3 
heste blev belønnet med 22 point, 
hvilket var ganske tilfredsstillende 
med henblik på alder og udvikling. 
Derudover blev Abril udtaget til 
at være med i kampen om skuets 
bedste 2-års hoppe.

Vejret var med os resten af 
weekenden, og folk strømmede 
til, og endnu en gang blev 
publikumsrekorden slået med 

Maximus Z of Rohan var med som 
showhest. Han ejes af Mette An-
dersen.

over 54.000 besøgende. Mange 
interesserede lagde vejen forbi vores 
stald, og reklamematerialet fik gode 
ben at gå på. Ebano og Maximus 
som er erfarne dyrskuedeltagere 
trak også en del til, som lige skulle 
se dem igen i år - ligesom mange 
noterede sig hvornår vi var på til 
show, så de kunne se dem ude.

De 3 unge var også en fornøjelse at 
have med i byen. Den eneste uro, vi 
måtte lægge øre til, var da alle heste 
skulle ud til præsentation i store 
ring på én gang, og en flok mere 
eller mindre hestegale hopper (ved 
en fejl..) havde parkeret sig hele 
vejen op langs vores stald. Det var 
noget drengene kunne li«, og det 
var et par kække herrer, der kom 
med ud på det tidspunkt, mens 
Abril bare gik ligeså nydeligt af sted 
og synes at tænke, at de var lidt 
småtossede.

Alt i alt har det været et givtigt skue, 
med mange hyggelige stunder - ikke 
mindst med vores »staldfæller«, 
araberfolket.

Aguilito XI opdrættet af Maybritt & John Rønn. Han fik 22 
point og følgende beskrivelse:
Middelstor, harmonisk hingst med godt udtryk. Ret god 
type, typisk hoved, middellang hals, lidt stejl skulder, 
markeret manke. God overlinie, velmarkeret kryds dog 
lidt muskelfattig. Lemmer passende føre. God skridt med 
godt løft for, særdeles god trav - flot forbensbevægelse.

Bandolero CXLII ejet af Maybritt & John Rønn. Han fik også 
22 point og følgende beskrivelse:
Stor, sluttet harmonisk hingst, ret god type. Typisk hoved, 
lidt kraftig hals, middellang skulder, kort markeret manke. 
Lidt muskelfattig overlinie, middellangt kryds, lemmer pas-
sende føre. Tilfredsstillende skridt. Ret god trav med godt 
forbensløft.
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Scenevante Ebano LXXI ejet af stut-
teri El Falcon v/Maybritt og John 
Rønn.

Ebano skal i øvrigt medvirke til Hes-
tival i weekenden den 19. - 20. sep-
tember 2009. Hestival er arrangeret 
af TIKA Rideudstyr.

Abril LXI ejet af Mette Andersen - her 
til mønstringen, hvor det lange ben er 
kommet foran.

Abril fik også 22 point og følgende 
beskrivelse:

Knap middelstor og knapt udviklet. 
Ret god type, typisk hoved, mid-
dellang hals, skrå skulder, sluttet 
overlinie. Muskuløst kryds, forlemmer 
jævnt føre, middel skridt, ret god 
trav. Savner lidt smidighed i overlinie. 
Udtaget til konkurrencen om skuets 
bedste 2 års hoppe med 53 point i 
type.

Fo t o g r a f  
C l a u s  G r a u g a a r d

T l f .
4 0  8 8  2 5  2 6
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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

Nyt fra stambogen
Tapning og inseminering
Det er kun viderekårede hingste 
(calificado), der må tappes. Dog 
må basiskårede hopper godt 
insemineres, men kun med sæd fra 
viderekårede hingste. 

Indskrivning af føl
Alle PRE føl skal være for-indskrevet 
af en af de godkendte dyrlæge, inden 
føllet er 30 dage gammelt! Det er 
vigtigt, at denne tidsfrist overholdes, 
da det ellers vil bremse for den 
videre ekspedition i stambogen.

Bedækningsattester
Bestil ikke bedækningsattester til 
din hingst, før hoppen er scannet 
drægtig. Har du betalt og fået en 
attest, og hoppen går tom, skal 
attesten annulleres via Spanien. 
Husk også, at når hoppen er scannet 
drægtig, at du skal sende den blå kopi 
til en af de to stambogsdelegerede 
inden den 31. december (dette står 
også på kopien i nederste, højre 
hjørne).

Blodtypekort
Der skal nu fremover kun laves 
ét blodtypekort pr. føl/hest ved 
indskrivning, ID, gratis blodanalyse, 
farvegentest osv. Der har været store 
problemer i Spanien med, at der ved 
en fejl var lavet to blodtypekort med 
to forskellige numre på den samme 
hest. For at komme dette problem 
til livs, skal der altså kun laves ét 
pr. hest.

Gratis blodanalyse
Husk nu at få lavet den gratis 
blodanalyse på din hest, hvis du 
avler med den. Analysen er gratis 
frem til den 31. december 2009. Er 
du i tvivl, om din hest har givet blod 
til blodbanken tidligere, så kontakt 
en af de to stambogsdelegerede.

Nye ydelseskoder
Der er nu lavet nye ydelseskoder 
på nogle af de ydelser, som du kan 
bestille gennem foreningen. 
504A – genotype - hedder nu bare 
504. 
504B – ID test (bruges ved den 
gratis blodanalyse) – hedder nu 516 

504C – forældreverifikation – hedder 
nu 528.

Ejerskabskort
Der er stadig en del af PRE 
hestene herhjemme, som ikke har 
ejerskabskort. Disse heste står 
stadig i de tidligere ejeres navne 
(mange af dem fra Spanien). 
Hestene bør ejerskiftes, så de 
retmæssigt står i den nuværende 
ejers navn. Andre af hestene har 
rent faktisk ejerskabskort, men der 
er aldrig ansøgt om et ejerskifte. 
Derved står hesten stadig i den 
tidligere ejers navn. Kontakt en af 
de stambogsdelegerede, hvis du er 
i tvivl, om din hest står i dit navn 
eller ej.
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Hingsteliste
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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

Corsario XVI
Sort, 164 cm
Blodlinier: Muira, Yeguada 
Militar, Escalera
Pris: 5.000 kr.
Ejer: Malene Hansen
26 28 72 44
Ølgod

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
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Referater fra bestyrelsesmøder
Referat fra bestyrelsesmøde den 
30. maj 2009 
Sted: Fuglebjerg, Sjælland

1. Basiskåring 2009 
Der var enighed om, at det var 
en rigtig god kåring. Alt forløb 
planmæssigt, og vi var heldige med 
dyrlægen Alexandra Albella Gomez, 
der udover var engelsktalende, også 
kom med mange input, bl.a. at 
viderekårede hingste godt må tappes 
og anvendes ved insemination på 
basiskårede hopper og brugen af 
pisk ved kåring/fremstilling helst 
ikke ses. Alexandra udtrykte også 
tilfredshed med standarden af de 
heste, der blev stillet til kåring/
blodprøve. 

Den økonomiske status er p.t., 
at der formentlig kommer et lille 
underskud, bl.a. da dyrlæge måtte 
rekvireres for aflæsning af chip.
Linda Øland var tolk til kåringen, og 
det fungerede fantastisk godt, og 
alle var meget tilfredse. Linda Øland 
har tilkendegivet, at hun gerne tolker 
ved Damocha den 12/13-september 
og gerne afholder spansk kursus for 
foreningens medlemmer.

2. Dyrskuer
Fynske dyrskue: Mette, Maybritt 
og Heidi har styr på det Fynske 
Dyrskue; herunder materiale m.m. 

Mette ser gerne, at vores brochure 
printes hos professionel, da dette vil 
være billigere i længden i forhold til 
vores eget indkøb af printer-patroner. 
Bo tjekker pris hos bekendt, der har 
trykkeri. Anette forhører sig om pris 
hos Dan. Antal 200 stk.

Roskilde Dyrskue: På Roskilde 
Dyrskue har Hanne Kapitanska 
overtaget posten som 
racerepræsentant, da Zuzette af 
personlige årsager ikke kan varetage 
posten i år.

Hestedag på Skive trav: Angående 
Skive og repræsentanter for den 
spanske hest, herunder at Morten 
er i forhandling om TV-dækning 
og afbud fra showholdet, så er der 
opnået enighed om etablering af et 
showhold/showkoordinator for Vest. 
Mette, Maybritt og Heidi går nu i 
dialog med de ryttere, som vil kunne 
repræsentere racen flot

3. Sommerfest 
Vi afventer nu tilbagemeldinger fra 
foreningens medlemmer. Glæde over, 
at vi får stablet dette arrangement 
på benene. Heidi har stort partytelt 

og bænke/borde, hvis dette bliver en 
nødvendighed. Det blev tilføjet, at 
der jo er DM i dressur på Broholm den 
pågældende weekend. Overnattende 
gæster kan måske lave fælles tur til 
Broholm om søndagen

4. DAMOCHA 2009 
Mulige steder for afholdelse af 
DAMOCHA vest for Storebælt blev 
drøftet.

Referat fra bestyrelsesmøde den 
05. juli 2009
Sted: Otterup, Fyn

1. Formandens punkt
Gamle papirer
Mandag d. 7. juli får Charlotte 
papirer på de sidste ”gamle” føl, så 
nu er det ude af verden. Stambogen/
papirarbejdet kører nu fortrinligt.

2. DAMOCHA 
Der er brugt meget tid på at finde 
et egnet sted vest for Storebælt, og 
som er til at betale. Det er Fredericia 
Rideklub, der er valgt, for det er 
det sted, som bedst kunne svare 
sig. Vi stillede et budget op for 
arrangementet for at finde en pris. 
Selv om der blev budgetteret med 
et underskud ved 30 deltagere, 
bliver arrangementet dog noget 
dyrere end sidste år. Endvidere blev 
tiltag og aktioner identificeret og 
uddelegeret. 

3. Showhold
Vores showhold har lavet deres 
egen forening. Lika fortalte om 
baggrund for, hvorfor de har lavet 
denne forening; og kort fortalt er 
årsagen, at de ikke føler, der er 
opbakning i foreningen, og at der 
primært var stemning for, at de 
blev en selvstændig forening. Den 
forening, de har dannet, er som 
udgangspunkt, for alle heste af 
iberisk oprindelse. Iberisk Equipage 
har lavet en brochure, hvor der 
er lavet en aktivitetskalender. For 
nogle af datoerne er det specifikt 
Dansk P.R.E. Avlsforening, der er 
inviteret og ikke showforeningen 
”Iberisk Equipage”.  Dette er taget til 
efterretning via Lika. 

Når de opviser for P.R.E. foreningen, 
fx Roskilde dyrskue (hvor, de i 
øvrigt blev sponsoreret), skal de 
repræsentere P.R.E. foreningen, og 
ikke kun deres egen forening

4. Showkoordinator
Det blev vedtaget, at lige nu får 
Bo showkoordinatorrollen øst for 

Storebælt, og Heidi får rollen vest 
for Storebælt.

5. Gennemgang af aktionsliste
Bestyrelsens aktionsliste blev 
gennemgået og opdateret.

6. Kommunikation og 
forventninger
Charlotte har i perioder meget 
travlt og sender derfor besked til 
hele bestyrelsen om, hvornår hun 
er til at træffe. Dette er ment som 
en serviceoplysning – og ikke en 
forventning til resten af bestyrelsen 
om, at alle skal være til rådighed 
døgnets 24 timer. 

Der har fra showholdets side været 
skuffelse over, at bestyrelsen ikke 
er mødt op til de arrangementer, 
hvor de har optrådt. Vi mener 
ikke, at det er vores pligt at stille 
op, hver gang der sker noget her 
i landet, der angår P.R.E. heste, 
eller hvor P.R.E. heste optræder, for 
det kan vi simpelt hen ikke nå. Vi 
sidder frivilligt i bestyrelsen og har 
alle meget at se til, men brænder 
selvfølgelig for vores hesterace, og 
vi ser det som vores primære opgave 
at varetage de aktiviteter, der er i 
selve foreningen.

7. Ærlighed i medier
Vores kåring blev i sidste øjeblik 
flyttet, og det har været meldt ud, 
at det var pga. sygdom, men der er 
åbenbart rejst tvivl om dette. Det 
er dog imidlertid rigtigt, eftersom 
vi fik meddelt fra ANCCE, at den 
dyrlæge vi skulle have haft oppe til 
basiskåringen blev syg.

8. Synlighed i den danske ”heste-
medie-verden”
Lika efterlyste, at vores 
arrangementer m.m. kommer ud til 
”almindelige” hestefolk, og havde 
flere rigtigt gode forslag med:

Vores arrangementer kan komme 
med i Magasinet Hest. Lika tager 
aktion

I Hest og rytter kan man få en 
side, men det er dyrt. Bo kender 
redaktøren af Hest og rytter og hører 
ham om en pris.

I forbindelse med DAMOCHA bør 
vi lave en pressemeddelelse til de 
lokale aviser med, hvad der skal ske. 
Lika tager aktion.

9. Eventuelt
Artikel i Rideheste
Jytte Lemkow skriver forkert, når 
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www.ancce.com
National avlsorganisation i Spanien 
Administrator af PRE stambogen

Vores nye samarbejdspartner 
Ny IT platform til gavn for alle

hun nævner spanske heste (Spansk 
lusitaner hingst). Charlotte skriver til 
Hippologisk og Jytte Lemkov for at få 
det korrigeret for fremtiden.

Heidi har sammen med Lis 
Kristiansen revurderet vægtfordeling 
ved bedømmelse til Den Fælles 
Materialeprøve sammen med Lis. 
De har vurderet, at gangarter og 
ridelighed skal vægtes højt. Heidi 
sender forslaget rundt pr. mail til 
kommentering, og Heidi melder 
tilbage til landskontoret

Kåring 2010
Dyrlægen skal reserveres igen. 
Sidste weekend i april. Charlotte 
booker hende.

Bestyrelsesmøde 9. august 2009 
Sted: Fuglebjerg, Sjælland

1. Formandens punkt:
Stambogen kører godt, alle gamle 
papirer er OK. Dog er der et enkelt føl 
fra 2007, som skaber lidt problemer. 
Dette skal dog nok løse sig. 

Har hingst/hoppe ikke afgivet ny 
blodprøve, kommer der automatisk 
en blanket til det, hvis der bestilles en 
ydelse til hesten (bedækningsattest, 
følindskrivning osv.)

Javier Buendia, som er leder 
for afdelingen for morfologiske 
konkurrencer, har til et møde i ANCCE 
taget vores dispensationsansøgning 
til DAMOCHA angående 5 – 6 års 
hopper om ikke at være drægtige 
eller have føl ved siden, og om 
hvilken kategori DAMOCHA 
skal tildeles, når vi anmelder til 
morfologiske konkurrencer: 

Vi kan ikke få dispensation fra reglen 
om, at 5 – 6 års hopper skal være i 
fol eller have føl ved siden.
Vi bliver en kategori C.

2. PR koordinatorernes punkt 
Lika har lavet pressemeddelelse 
angående DAMOCHA, som hun lige 
tilretter og sender til kommentering 
hos os alle sammen.

3. Årsoversigt over aktiviteter og 
igangsættelse af aktioner
Zuzette havde lavet et udkast til 
en årsoversigt med faste og løse 
opgaver, der skal tages initiativ til 
ved bestyrelsesmøder. Desuden er 
arrangementer også listet, så der 
er et samlet overblik over aktiviteter 
og initiativer. Alle tilstedeværende 
var enige om, at vi prøver at køre 
videre med udkastet, som tages 
frem til bestyrelsesmøder, så vi får 
sat aktioner og initiativer i gang i 
rette tid.

4. DAMOCHA
Der er kun 4 tilmeldte til DAMOCHA 
her en uge før deadline; heriblandt 
en fra Tyskland og en fra Sverige, 
så vi er svært bekymrede for, at 
arrangementet ikke bliver til noget. 
Den generelle udmelding er, at det 
er for dyrt. Den primære udgift er 
dommer og opstaldning. Vi bliver 
nødt til at finde et sted, hvor det 
er billigere at opstalde. Selv om 
opstaldning havde været billigere, 
er der stadig budgetteret med et 
underskud, hvis der kun kommer 
30 heste. Svenskerne laver deres 
morfologiske konkurrencer meget 
billigere, men de kører også med 
et underskud. Det synes vi ikke, 
vi kan forsvare overfor vores 
medlemmer, selv om DAMOCHA er 
den bedste promovering for racen, 
man kan tænke sig. Vi må i stedet i 
endnu højere grad prøve at få vores 
medlemmer til at indse, hvor vigtige 
morfologiske konkurrencer er for 
vurdering af avlsdyr og promovering 
af vores race.

For at gøre et sidste forsøg på at 
få tilmeldinger nok gennemgik 
vi medlemslisten for potentielle 
deltagere og delte aktuelle emner 
imellem os, så hver især kan ringe 
rundt og opfordre disse til at melde 
sig til konkurrencerne.

5. Sommerfest
Rigtig dejlig og hyggelig sommerfest. 
17 - 20 deltagere. Gentager 
arrangementet til næste år, og 
det bliver 3. juli 2010 hos Anette i 
Fuglebjerg på Sjælland.

6. Involvering af medlemmer
Bo kom med et forslag om at høre 
medlemmerne om, hvad de har af 
tanker om og ønsker til foreningen 
i fremtiden; hvad er det de vil med 
deres heste, og hvad går de og 
laver, ris, ros, idéer osv. Vi blev 
enige om at lægge opfordring ud på 
hjemmesiden og lave den mulighed, 
at folk kan henvende sig anonymt.

7. P.R.E. Års-/vægkalender
Efterlyser billeder af Danske P.R.E. 
heste på hjemmesiden til 2011-
kalender. Vi når ikke at have 
kalender for 2010 klar. Vi vil prøve 
at få lavet en årskalender, der kan 
sælges til medlemmer og andre 
P.R.E. interesserede. Charlotte 
har undersøgt priser og lavet en 
opsætning, så nu mangler der bare 
billeder.

8. Bog/hæfte til nybagte P.R.E. 
ejere:
Charlotte er næsten færdig med 
første udkast. En stor del kommer til 
at omhandle vejen igennem ANCCES 
papirjungle.

9. Udpegelse af bestyrelses-
medlem, der har stemmeret 
til generalforsamling og andre 
aktiviteter hos ANCCE:
Alle foreninger skal have en 
repræsentant, som har stemmeret 
til ANCCEs generalforsamling. Det 
kan ikke være en ANCCE delegeret: 
Zuzette tager posten.

10. Plaketter
Lika har en kontakt, der kan lave 
metalplaketter, som vi kan bruge til 
fx titeluddeling ved arrangementer 
som DAMOCHA. Lika tager prøver 
med til næste bestyrelsesmøde.
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Kursus hos Jean-François Pignon
af Nanja Søbakke Kreuz

Jeg var så heldig at overvære 
Jean-François Pignons fantastiske 
opvisning på SICAB i 2007.  Efter 
dette var jeg sikker på, at jeg måtte 
møde denne mand for at få mere at 
vide om hans filosofi.

Han viser frihedsdressur på 
allerhøjeste plan med sine 6 heste. 
Jeg var tilfældigt inde på hans 
hjemmeside og så, at han havde et 
basiskursus i frihedsdressur i maj. 
Den 19. maj 2009 kørte min søn 
Alexander (10 mdr.) og jeg derfor 
de ca. 400 km fra Barcelona til 
Vergèze i Sydfrankrig. Det var første 
gang Alexander og jeg skulle være 
alene i 4 dage. Jeg var lidt spændt 
på, om jeg overhovedet ville kunne 
koncentrere mig om kurset, eller 
om Alexander ville tage al min tid. 
Kurset skulle forgå på fransk, og 
det var nogle år siden jeg havde 
praktiseret mit franske, så det var 
også lidt spændende, hvordan det 
ville gå rent sprogligt.

1. dag
Kl. 9.00 den 20. maj sad vi parat 
sammen med ca. 50 andre spændte 
tilskuere. Han startede med at 
fortælle om sin filosofi. Hans træning 
bygger på 4 grundprincipper: 

- ro (calme), 

- bestemthed (ferme), 

- tilstrækkelig (juste) og 

- kærlighed (amour).

Han laver han følgende øvelser for at 
få respekt og dominans:

- Hesten skal stå stille med 
sænket hoved. Han fortalte, 
at det er en øvelse, der er 
meget nem for hesten, for 
den gør det ofte på marken.

- Stå, gå frem, stop. Hestens 
hoved skal følge personens 
krop. 

- Hesten skal dreje foran én, 
når skulderen/ maven rettes 
mod hestens hals. Det er 
skulderen/ maven, som 
bestemmer retningen.

Han anvender ikke godbidder, da det 
er den dominerende hest, der spiser 
først. Kæleri bruger han heller ikke, 
da det er den dominerede hest, der 
prøver at gnubbe den dominerende 

– aldrig omvendt. ”Godbid” er efter 
hans filosofi at skabe afstand til 
hesten og slappe af. Han bruger ”ikke 
pres” (afstand) til at belønne hesten. 
Han bruger ”pres” til at fortælle, 
at det ikke var det svar, han ledte 
efter. Han bruger ikke stemmen, da 
hestenes verden er lydløs.

Vi tog herefter alle af sted til 
naboejendommen, hvor der gik en 
Carmargue hingst sammen med en 
hoppe med føl. Hingsten var 6 år 
gammel og kom direkte fra naturen 
– dvs. den var vild og havde aldrig 
været i hænder. Ejeren kunne ikke 
fange den og skulle derfor bruge 
Jean-François Pignons hjælp. Efter 
at have brugt principperne ”ikke 
pres” (afstand) og ”pres” havde 
Jean-François Pignon i løbet af ca. 1 
time fået grime på den vilde hingst 
og var i gang med at lave respekt 
øvelserne. Derefter førte han den 
op i en trailer og kørte den hjem til 
sit sted. Før kurset var ovre, fulgte 
hingsten ham frit og var i gang 
med at lære at lægge sig ned på 
kommando. Det var helt fantastisk 
at se den udvikling, der skete med 
hingsten. Jean-François Pignon 
havde en helt fænomenal timing.
De tilmeldte heste kom ind på banen 
i 3 hold. Der var 12 heste i alt. De 
gik igennem respekt/dominans 
øvelserne. I løbet af dagen fik alle 
det til at fungere, og man kunne 
mærke mere ro hos både hest og 
ejer. Selv en helt rå 4 årig hingst, 
der gerne ville spille op til hopperne, 
da den kom på banen, blev helt rolig 
og var til sidst kun koncentreret om 
sin ejer. 

Før vi tog hjem den dag, gav Jean-
François Pignon opvisning med 
sine heste. Det var en meget stor 
oplevelse. De gik på en meget stor 
mark og græssede. Han gik ind i 
indhegningen og råbte ”allez” og 
så kom de alle i enten trav eller 
galop undtagen en lille pony, som 
vidste, at den først skulle indgå i 
showet senere. Han viste en masse 
forskellige formationer. Han sprang 
over dem, når de stod på række 
og kravlede under dem. Han lavede 
ungarsk post i galop på de 2 største, 
mens de andre løb ved siden af i 
den af Jean-François Pignon viste 
formation. Han tog hver enkelt ud 
og lavede specielle ting. Han red 
passage, piaff, capriole og andre 
svære øvelser. Alt kun med en pisk 
til hjælp – ingen andre hjælpemidler 
som grime, tøjler, sadel eller 
lignende. Efter dette var vi top 
motiverede til næste dag, selv om vi 
var meget trætte. Jeg havde kunnet 
følge med i det meste. Alexander 
brugte tiden på at charmere alle 
damerne, som gerne tog en pause 
for at snakke med ham, og det gik 
bedre og bedre med mit franske.

2. dag
Deltagerne med hest kom ind i hold 
og repeterede, hvad de havde lært 
den forudgående dag. En ny øvelse 
blev lagt på - volte. Han brugte en 
lang pisk på hestens udvendige side 
af halsen til at få hesten ind i volten. 
Han fortalte, at når øvelserne bliver 
stabile, så kan man prøve at slippe 
hesten løs på et indhegnet sted, hvor 
hesten er tryg. Løber den væk, så 



16 17

skal man forstærke presset ved at gå 
eller løbe efter den. Når den stopper, 
skal man gå hen til hesten for at 
få den med tilbage og vise hesten 
afstand og afslappethed igen. Man 
skal huske at forblive rolig under 
hele forløbet. Man må huske ikke at 
give for meget pres – kun det, der er 
tilstrækkeligt. 

Han lavede forskellige forhindringer. 
En trailer blev stillet op. En 
presenning blev hængt op, og en 
presenning blev lagt på jorden. 
Deltagerne med hest skulle så prøve 
at komme igennem forhindringerne. 
Det gik faktisk godt med traileren og 
presenningen på jorden, men kun 2 
af hestene kom under den ophængte 
presenning. Han fortalte, at det er 
vigtigt at lave øvelser som disse, 
så hesten kan lære at stole på sin 

ejer i stressede situationer. Resten af 
dagen gik med at arbejde med disse 
øvelser.

Det var nogle spændende dage, og 
jeg var glad for at have fået noget 
inspiration og set Jean-François 
Pignons fantastiske arbejde med 
hestene. Det virkede som om, at alle 
deltagere havde fået noget at tænke 
over, og der var en god stemning, 
da Alexander og jeg vendte næsen 
hjem mod Barcelona.
Du kan læse mere om Jean-François 
Pignon på hans hjemmeside: www. 
jfpignon.com 

 

Nyt fra nær og fjern

PRE på dressurbanen
Heidi Stendahl Andersen, som ejer 
PRE hingsten ENAMORADO XLVI, 
har startet i et dressurstævne på 
Vallensbæk Ridecenter den 27. 
juni 2009. 

Heidi startede en MBO, som hun 
og Enamorado vandt med 67%. 

Heidi vil forsøge at gentage 
succesen til endnu et stævne på 
Vallensbæk, som foregår den 6. 
september 2009. 

En legendarisk hingst er ikke 
mere
Ungido IV er død i en alder af 21 
år. 

Ungido IV var efter Gastador VIII 
og Lobata II og var avlet af Miguel 
Angel de Cardenas Osuna og 
senere købt af et konsortium på 
Mallorca. 

Ungido IV opnåede at blive Spansk 
Champion i 1995, og hele 3 gange 
vandt han titlen som Champion i 
Andalusien og ikke mindst titlen 
Bedste hingst af alle (Champion of 
Champions). 

Denne smukke, skimlede hingst 
blev en af de mest benyttede på 
Mallorca, og han efterlader sig 143 
stambogsførte afkom.

Datoer du skal huske:

5. - 6. september 2009
Store Hestedag på Dyrskueplad-
sen i Roskilde.

19. - 20. september 2009
HESTIVAL arrangeret af TIKA Ri-
deudstyr, Sønderjylland.

24. - 29.november 2009
SICAB, Sevilla, Spanien

Under planlægning:

April 2010
Basiskåring. Opsamling på Sjæl-
land og i Jylland

Juni 2010
Roskilde Dyrskue
Det Fynske Dyrskue

3. juli 2010
Sommerfest, Fuglebjerg. Sjælland

September 2010
DAMOCHA, Sjælland

Er du flyttet?
Så husk at melde flytning til 
foreningen, så du fortsat kan 
modtage medlemsbladet. Ring 
eller mail til kasserer Anette 
Thestrup.
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Mig og min vallak

af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Private

Efterhånden som populationen af 
PRE heste vokser herhjemme, ser vi 
også flere og flere vallakker. Og det 
er jo helt naturligt, for alle hingste 
kan altså ikke være avlshingste, 
og mange hestepensioner ønsker 
ikke at have hingste opstaldet. Jeg 
har nu redet i 32 år, og det har for 
størstedelen været på hingste og 
vallakker – med en overvægt på 
vallakker. Det er første gang, at 
jeg har hopper, og det er noget helt 
andet, skulle jeg hilse at sige!

Når jeg ude omkring hører nedsæt-
tende bemærkninger om PRE 
vallakker, bliver jeg rigtig ærgerlig! 
For det første har der de seneste par 
år været en tendens til et modelune 
blandt unge ryttere (især piger), 
at de skal have en hingst. For det 
andet tror rytterne, at vallakken 
mister sit udtryk og sit lange hår 
ved en kastration. Det kan altså 
ikke være mere forkert. En vallak 
kan være præcis lige så udtryksfuld 
og karismatisk og have lige så langt 
fejende hår som en hingst. 

Jeg kunne derfor godt tænke mig at 
få manet disse generelle holdninger i 
jorden, og skulle jeg komme i tanke 
om en person, som i den grad har 
stor glæde af sin PRE vallak, så er 
det Irene Bothmann.

Lynhurtigt fik jeg en aftale med Irene 
om et lille interview, og det kom der 
denne dejlige beretning ud af.

Irene hørte første gang om PRE heste 
gennem sin tegnelærer, som var helt 

vild med tiden omkring Napoleon og 
især krigshestene. Her blev der talt 
om spanske heste og Andalusiere. 
På daværende tidspunkt anede Irene 
intet om spanske heste, men blev 
begejstret over at høre historierne 
fra sin tegnelærer. Da hun kom hjem, 
slog hun racen op på nettet, og så 
kom en salgsstald i Nordsjælland 
frem. Det var Bregnerødgård, hvor 
Ulla og Cristina Perregaard havde 
deres salgsstald med PRE heste.

Det tog ikke Irene lang tid at kontakte 
Cristina Perregaard og hun fik da at 
vide, at det ikke ligefrem var en 
billig hest at købe. Men det skræmte 
hende ikke. Hun tog af sted til 
Bregnerødgård for at se på hestene. 
Og der var de så. Syv smukke heste 
med stor udstråling og lige præcis så 
barokke og kvadratisk bygget, som 
Irene ønskede sig. Meget anderledes 
end den moderne sportshest som 
f.eks. Dansk varmblod. Mellem 
hestene stod en 4 årig hingst ved 
navn Lempa. Han var fantastisk sød 
og omgængelig, men slet ikke redet. 
Irene faldt øjeblikkeligt for ham, 
men sagde, at hun ikke ønskede en 
hingst. Hun havde aldrig haft hingste 
og var egentlig utryg ved dem. 
Cristina Perregaard var først ikke så 
glad for at skulle kastrere hesten, 
men sagde til sidst ja, og Lempa 
blev købt. Da han ikke var redet, 
blev han stående på Bregnerødgård 
for at blive redet af Cristina, og 
Irene tog derop hver eneste dag 
for at være med i processen. Efter 
en udenlandsrejse skulle Lempa så 
endelig med hjem en dag i februar. 
Han blev handelsundersøgt til den 
helt store guldmedalje, og han gik 
igennem helt uden anmærkninger.

Irene havde selv to heste, men den 
ene måtte til de evige græsmarker, 
så den anden var ensom. Den 
tilbageblevne hest var desuden 
ramt af gigt og allergi. Den havde 
mange særlige behov. Derfor var 
Irenes ønske til sin nye hest også, 
at den af natur skulle være sund 
og stærk. Ulla Perregaard fortalte 
imidlertid, at PRE heste altså havde 
det med at blive temmelig gamle. 
Her overvejede Irene, om hun mon 
skulle skrive testamente, hvis Lempa 
blev så tussegammel, at han ville 
overleve hende! 

Her var den hest, som Irene havde 
drømt om. Hun har altid været 
dressurrytter, og til det var hesten jo 
perfekt. Og tanken om at nå så langt 
som til skolen over jorden, syntes 
hun var meget, meget spændende! 

Da Lempa var bare 5 år gammel 
i 2003 var han med til Roskilde 
Dyrskue for første gang. Det var med 
tungen lige i munden at have en så 
ung hest med, men han tog alt med 
knusende ro. Han gik roligt gennem 
balloner, mellem barnevogne og 
forbi store maskiner, som pludseligt 
eksploderede. Han gik, som havde 
han aldrig prøvet andet. Dog fandt 
han flamencodanserne inde i ringen 
ret farlige! 

Undervisning skulle der til. Først hos 
Niels Ruus, som er en meget dygtig 
rytter med stor indsigt i ungheste. 
Da Irene kom med Lempa første 
gang, var han faktisk imponeret 
over ham. Han var fint bygget og 
havde udmærkede gangarter. Siden 
red Irene hos Lars Poppel i et par år, 
men nogle problemer imellem dem 
satte en stopper for samarbejdet. Og 
så var det, at Thomas Majholt kom 
ind i billedet, og Irene og Lempa 
rider hos ham endnu. Det er ikke 
kun grundridningen, der trænes 
mere. Nu er det piaff, passage, 
changementer og pirouetter, der er 
kommet på programmet Den fri trav 
har Lempa også fået helt på plads. 
Siden har der også været kurser 
med bl.a. Miguel Barrinuevo, som er 
en meget dygtig lærermester – især 
til de iberiske heste.

Irene er rytter og har egentlig ikke 
noget ønske om at avle. Hun har 
gennem mange år avlet gravhunde, 
og i længden får man nok af avl.  Det 
er svært kun at avle stjerner! I dag 
ville hun nok igen gå ud og købe, 
men der er jo løbet noget vand i 
åen siden. Nu kender Irene en del 
til PRE hestene, deres historie og 
blodlinier. Så i dag ville hun nok tage 
et nærmere kig på stamtavlen og 
ikke mindst se, om forældredyrene 
har nogle resultater fra diverse 
konkurrencer med i rygsækken. Og 
så er der selvfølgelig gangarterne, 
som er en vigtig faktor hos hesten, 
når man er rytter. 

Skal men ud og se på ny hest, så 
mener hun, at temperamentet først 
og fremmest skal være i orden. 
Og det vil jeg give Irene helt ret i. 
Dernæst kan man se på eksteriør, 
gangarter, resultater, blodlinier osv. 
Og så skal man jo også lige ”klikke” 
sammen. Men det vil helt sikkert 
være en klassisk, spansk hest, der 
blev valgt.

Irene bruger meget horsemanship til 
især de unge heste, for man får så 
meget igen. Hesten vil fremadrettet 
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Et sørgeligt endeligt
En danskavlet PRE hoppeplag 
på 2,5 år fik et meget sørgeligt 
endeligt. 

Den blev solgt sidste år til en 
kvinde i Jylland. I juli bliver 
hoppen flyttet til et andet sted, 
men stikker af og forsøger sikkert 
at finde tilbage på egen hånd. 

Hoppen var ingen steder at finde 
og blev først fundet i august 
måned; død i en dyb drængrøft 
langt ude på en mark, hvor ingen 
har hørt hoppen kalde. 

Hoppen er sandsynligvis død af 
sult. 

Af hensyn til de implicerede er 
der ikke nævnt navne på hverken 
avler, ejer eller hoppen.

Heste fjernet fra stambogen
På grund af inkompatibilitet i DNA 
verifikationen mellem afkom og 
forældredyr har LGANCCE fjernet 
følgende heste fra stambogen 
og kan dermed ikke kaldes rene 
PRE:

TEJEDOR HD
codigo 190101002318742 og alle 
dens afkom, i alt 14 stk. 

DEHESA IV
codigo 1901010021MX069 og alle 
dens afkom, i alt 7 stk.

ANCCE på den anden side af 
jorden
ANCCE er nået vidt og bredt 
omkring jorden rundt. 

I oktober tager ANCCE 
medarbejdere til to lande, 
nemlig Columbia og Kina. Det 
Internationale Hesteskue i 
Medellin afholdes i byens midte 
fra 15. – 18. oktober. Se mere 
påwww.sicamcolombia.com

Det Kinesiske Hesteindustris 
skue (CHF) foregår den 23. – 25. 
oktober i The China International 
Exhibition Center, som ligger i 
Beijing. Se mere på www.chinahor
sefair.com.cn

På begge skuer vil der være 
udstillet PRE heste.

SICAB 2009 
Husk SICAB, som i år foregår 
den 24. – 29. november 2009 i 
kongrescentret i Sevilla. 

Gå ikke glip af denne fantastiske 
oplevelse at se over 1.000 
PRE heste konkurrere om 
championatstitlerne.

Se mere på www.sicab.org

være fokuseret på sin rytter. Det 
er principper fra Monty Roberts, 
Pat Parelli og Ute Lehmann, hun 
praktiserer – men målet og ønsket 
- er ikke at ride uden sadel og 
hovedtøj. 

På et tidspunkt kommer Irene i 
kontakt med Marianne Brydov fra 
Paradisgården, som selv er gået til 
Ute Lehmann og har optrådt sammen 
med hende. Og her på Paradisgården 
kommer Irenes unge PRE vallak, 
Smartie, ca. 1 gang om ugen og 
arbejder med de basale ting, som 
en ung hest nu engang skal lære. 
Her trives han, og han arbejder 
fantastisk efter disse principper. At 
den unge hest også er vallak, har nu 
en anden årsag. Han fik konstateret 

en mus i bagknæene. Da han blev 
opereret for denne lidelse, blev det 
besluttet, at han samtidigt skulle 
kastreres. Ham skulle der ikke avles 
med, mente Irene. Men derudover 
betød kastrationen også, at den unge 
hest heller ikke overbelastede sine 
bagben med diverse hingstenykker, 
som f.eks. at gå på bagbenene og se 
smart ud! 

Set i bakspejlet har Irene måske 
fortrudt lidt, at hun kastrerede 
Lempa, men det er svært at lave 
om på nu. Til gengæld er det ikke 
utænkeligt, at næste gang hun skal 
ud og finde hest, så vil hun bestemt 
ikke gå af vejen for at købe en hingst 
– og beholde den som hingst.

Irene har tidligere redet stævner, 
men synes ikke, at det er interessant 
længere. Der er kommet en anden 
dagsorden, hvor det er glæden ved 
at ride PRE og ikke mindst at ride 
sammen med andre PRE heste og 
ejere. Irene og Lempa er en fast 
bestanddel af showholdet, en hel ny 
verden har åbnet sig her. Lempa er 
gået hen og er blevet ”stødpude”, 
hvis der skulle opstå noget utryghed 
mellem to heste (f.eks. hingst og 
hoppe). Så går Lempa imellem og 
genskaber ro og orden.

Der er noget helt specielt ved den 
første PRE, man køber. Man får 
et meget, meget nært forhold til 
den. Og Irene og Lempa ved lige 
nøjagtigt, hvor de har hinanden, 
og de kender hinanden som deres 
egen bukselomme. Irene ved, at hun 
fuldt ud kan stole på sin hest. Stiller 
hun ham et sted, så bliver han også 
stående, som var han en ”sherry-
hest” til en fiesta i Spanien. Her 
bliver han pænt stående, til Irene 
beder ham om noget andet. 

Nej, en vallak er bestemt ikke 
kedelig. 

Nyt fra nær og fjern



Priser i foreningen 2009
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

115 Kopi af pas inkl. ID kontrol med DNA 1.050 kr.

206 Basiskåring 1. og 2. forsøg 800 kr.

220 Viderekåring 1. og 2. forsøg 800 kr.

243 Farvegentest (blodprøve) 700 kr.

309 Eksport certifi kat 400 kr.

413 Ejerskabskort (kun hvis hesten allerede står i dit navn) 400 kr.

504 Genotype (blodprøve) 800 kr.

516 Blodanalyse (DNA) 0 kr.

528 Forældre verifi kation (blodprøve) 800 kr.

607 Ændring af hestens navn 1.100 kr.

619 Ejerskifte via ejerskabskort eller ejerskabskort, hvis hesten ikke står i dit 
navn 500 kr.

700 Avlerkode 1.480 kr.

700 Ejerkode (hvis du ikke vil avle, eller har en vallak - kan kun bruges til et 
ejerskifte) 200 kr.

Bedækningsattest pr. stk. 110 kr.

A-medlemskab - ejer af en eller fl ere PRE heste 650 kr.

B-medlem - støtte/passiv medlem 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. 200 kr.

Køb & Salg - 1 ting pr. annonce 50 kr.


