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L E D E R
Den 24. september 
sagde min mand til mig: 
Er du klar over, at der 
kun er 3 måneder til Jul? 
Jeg stirrede bestyrtet 
på ham og kiggede 
dernæst ud ad vinduet, 
hvor solen strålede, 
roserne blomstrede og 
græsset groede, som 
om det var betalt for 

det. På det tidspunkt var det altså lidt svært at 
forestille sig julenisser, grangrene og røde hjerter. 
Men inden længe måtte de varme temperaturer 
vige for de køligere, og november startede med 
at give os en forsmag på vinteren med både 
snestorm og frostgrader om natten. Både planter, 
fugle og dyreliv var noget forvirrede over hele 
vejrsituationen. Jeg fandt f.eks. martsvioler 
den 29. oktober, og den 30. oktober sang både 
gærdesmutten og rødkælken for fuld hals. Det var 
bare HELT forkert! Men vores heste kan naturen 
ikke snyde. På trods af lune vinde og sol har de 
sat pels. De vil under ingen omstændigheder 
overlistes af vinterens kulde. 

Og så nåede vi endnu et år. Året har måske ikke 
bragt de helt store nyheder. Vi venter alle i stor 
spænding over, hvad der skal ske med stambogen 
fra det nye år. Ikke helt overraskende er der dyb 
tavshed fra Spaniens side – til stor frustration 
fra de mange heste ejere, som endnu ikke har 
modtaget pas på deres heste. Lad os håbe, at det 
kommer til at køre noget mere professionelt og 
internationalt fremover. 

Naturens cyklus har også nået turen rundt i sin 
ring, og vi starter forfra. Og en cyklus har alle 
levende væsener: Fødsel, opvækst, voksenliv og 
død. For mit eget vedkommende kommer det 
underligt nok bag på mig. Jeg glemmer helt, at 
jeg selv bliver ældre, og at andre ældre end jeg 
før eller siden når til enden af deres cyklus. Vi er 
mennesker, og vi er vanedyr. Vi tager mange ting 
for givet, og derfor overraskes vi, når en cyklus 
får sin ende – hvad end det er tid eller ej. Uanset 
hvad, så står solen op hver eneste dag, og livet 
går videre. Det er måske lidt barsk, men sådan 

forholder det sig. I naturen kan vi så glæde os 
over, at træerne igen vil vågne til live og springe 
ud med det skønneste, grønne løv, og blomsterne 
vil lyse op, og fuglene vil synge af fuld hals. Jeg 
glæder mig allerede!

Men indtil da har vi Jul! Og Julen skal fejres på 
ægte dansk maner med hygge, stearinlys, pynt, 
julesange, knas og ikke mindst den traditionelle 
flæskesteg, and eller gås på julebordet. Og det er 
her, at man får samlet familien til fælles spisning 
og hygge. Jeg elsker julen og samværet med andre 
mennesker, og som alle barnlige sjæle drømmer 
jeg om en hvid Jul! 

Og det fører mig tilbage til sidste år, hvor vi fra 
den 29. december havde det smukkeste julevejr. 
Alt stod pudret i nyfalden sne, og tro mig! Det 
var noget af den mest fantastiske fornemmelse at 
sadle min spanske dame op og galoppere gennem 
en halv meter sne med sol og høj, blå frosthimmel. 
Som en ægte latino pustede hun sig op og gav den 
gas, og der var nogle stykker, der misundeligt stod 
og så til, mens hun med knejsende hals og fejende 
tyk hale pløjede sig igennem snemasserne, der 
stod omkring hende, da vi ræsede af sted. Nok 
er de spanske ikke de hurtigste blandt hesteracer, 
men de er fantastiske terrængående dyr – og så ser 
de jo godt ud.

Husk nu at have reflekser og ridelygte på, når 
I rider ud om eftermiddagen. Det er ikke bare 
livsvigtigt - det er også lovpligtigt. Her handler 
det ikke om at se smart ud - men at blive set af 
andre trafikanter. Og er det glat, så husk brodderne 
i skoene. Husk også at skrue dem af, når I kommer 
hjem. Hestene har ikke godt af at stå på tæer.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul og 
ikke mindst et Godt Nytår, hvor jeg håber, at vi vil 
ses til forskellige arrangementer rundt om i landet 
sammen med vores dejlige heste.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme
Dage med strålende 
sol, en klar blå 
himmel, hvor man 
kan se så langt 
øjet rækker, hvor 
solnedgangen er 
fantastisk og laver 
sjov I de blade, der 
endnu sidder på 
træerne. Men også 
dage med rusk og 

regn, hvor man helst vil sidde inde med en god 
bog og en kop varm kakao. Ja efteråret og vinteren 
er over os på godt og ondt.

Både vi og vores heste har brug for lidt ekstra 
varme for at kunne holde til vind og vejr. Med den 
rette påklædning, som absolut er til at finde, uden 
at man kommer til at ligne Michelinmanden, er 
det pragtfuldt at være ude og opleve naturen fra 
sin mere barske side. Vi har den fordel, at vi bare 
kan tage noget mere tøj på, og mange griber til 
den samme mulighed med deres heste. Et dækken 
er i nogle tilfælde også en udmærket mulighed, 
specielt er et regndækken på dage, hvor regnen 
bare siler ned, godt. Men der findes en anden og 
langt bedre mulighed for at holde hesten varm. 
Giv den masser af grovfoder i form af godt hø 
eller wrap. Det svarer til at lægge brændeknuder 
i en ovn; jo mere hestens stortarm har at arbejde 
med, jo bedre er den i stand til at holde varmen. 
Og desuden har den så også noget at foretage sig 
og får derfor heller ikke lige så nemt unoder som 
krybbebideri eller forsøg på at spise sig igennem 
alt træværk inden for rækkevidde.
Nogle vil så mene, at de ikke kan ride på hesten, 
fordi den er for langpelset, at den bliver våd af 
sved og dermed syg. Men hvis man lægger et 
sveddækken på i en halv time, efter man har redet, 
er hesten tør igen. Heste, der går med dækken 
altid, har også en tendens til at få hudproblemer, 
som kan være vanskelige at komme af med igen. 
Og så skal vi lige huske, at hesten har overlevet 
nogle millioner år uden dækken. Så mon ikke den 
forsat vil gøre det, hvis vi bare hjælper lidt til med 
det rette grovfoder. Og vi er jo enige om, at hesten 
skal ud hver dag, uanset vejr eller vind, i mindst 
et par timer.

En anden ting ved årstiden er mørket. Det er 
mørkt, når de fleste tager på arbejde og mørkt, 
når de kommer hjem. Det betyder, at den meste 
ridning vil foregå i mørke, hvis man da ikke har 
sit eget ridehus. Vær derfor sikker på, at både du 
og hesten kan ses. Reflekser, blinkende lygter, 
gamacher og hvad der ellers findes, kan ikke 
overdrives. Alle, der kører bil ved, hvor meget 
lys en regnvåd vejbane kan sluge, og kan gøre det 
næsten umuligt at se de ”bløde” trafikanter. Og 
det er ikke kun hesten, der skal ligne et mindre 
juletræ, det skal rytteren også. Det kan jo være, at 
du bliver nødt til at stå af og trække hesten.
 
Hvis der er meget isslag eller sne, kan du øge 
sikkerheden for hesten ved at sætte brodder på. De 
gør, at hesten får bedre ”bid” i underlaget og ikke 
så nemt risikerer at skride ud og få forstrækninger 
og ledskader. Husk også en hovrenser, hvis der 
er meget sne, for sammenpresset sne i en hov er 
yderst smertefuldt for hesten, og det slipper ikke 
altid af sig selv.

Pas nu på jer selv og jeres heste, nyd årstiden som 
trods alt rummer en masse godt, og husk også 
at se efter de små tegn på forår, som allerede i 
december giver løfte om det kommende forår.

I ønskes alle en glædelig Jul og et godt og 
lykkebringende Nytår.

Gunvor Ejstrup
Formand
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Heste, picnic og gamle mænd i nye biler

af Charlotte Eichel Larsen

Igen i år afholdt foreningen picnic på Gjeddesdal 
Gods i Greve, hvor godsejer Søren Nymann 
og Helena Vestergaard åbnede deres hjem og 
smukke omgivelser for begivenheden. Og igen 
var vi heldige med vejret, selvom arrangementet 
blev afholdt 3 uger senere end sidste år. Der var 
også flere tilmeldinger i år, og som noget nyt var 
der også en lille biludstilling med specielle og 
klassiske biler. 

Jeg havde fået ansvaret for bilerne, og det lykkedes 
mig og ikke mindst min mand at få stampet 10 
biler op af jorden – nogle af dem med meget kort 
varsel. Bilejerne var venner og bekendte, og et par 
stykker var bekendte til nogle af de andre bilejere. 
Der er altid nogen, som kender nogen. Én ting var 
at få taget bilejerne i ed, så de stillede kl. halv ti 
lørdag formiddag på godset. Noget helt andet var 
at holde styr på dem! Forestil jer 8 mænd, som 
er fuldstændigt forgabt i biler, samlet på ét sted. 
For det første var det ikke til at få et ord indført, 
for det andet var de værre end en flok hyperaktive 
børnehavebørn at holde styr på! Men det vigtigste 
var da, at jeg fik dem til at møde sådan nogenlunde 

til tiden og få stillet bilerne op i parken. Det blev 
til 6 Mercedeser i forskellige årgange, 1 Ferrari, 
1 De Tomaso, 1 Ford A og 1 Chevrolet Camaro. 
Dagens ”darling” var helt klart en  Mercedes 
roadster 230 SL fra 1964. Alle ville høre, om 
den var til salg. Ejeren, som er mekaniker og 
har værksted med speciale i tyske biler, fik lige 
pludseligt travlt, for lige denne bil ville han ikke 
sælge. Og der blev åbnet motorhjelme, så de store 
motorer kunne beundres, og et par af bilerne blev 
da også startet op, så man kunne høre den sprøde 
lyd. Anna Vestergaard forelskede sig straks i 
Camaroen, som er fra 1967, og hun havde meget 
svært ved at komme ud af den igen. Ja, det kan 
være ”farligt” at kigge på biler.

Helena Vestergaard bød velkommen kl. 10 med 
juice, kaffe, the og croissanter, og kl. 10.30 red 
flokken af ryttere ud i terrænet omkring godset. 
Mens de var ude at ride, stillede en veloplagt 
Bjarne Pedersen op og gav en rundvisning på 
godset og fik fortalt mange sjove historier. Kl. 13 
blev der spist frokost, og snakken gik højlydt ved 
de fint pyntede borde i parken. Mens vi spiste, var 
der dejligt guitarspil af Anne Marine Schlawitz. 
Og så var det børnenes tur. Der var ponyridning 



6 7

og ikke mindst den berømte flødebollemaskine, 
som kastede en flødebolle op i luften, hver gang et 
af børnene fik slået hatten af klovnen.

Som afslutning på arrangementet kom Susanne 
Berg med sin paint vallak, Jake, og gav en 
opvisning i Horsemanship. Jake stod helt roligt på 
ridebanen uden grime eller noget på og kiggede 
interesseret på publikum, som tog plads langs 
ridebanen. Først fortalte Susanne lidt om, hvad 
det er, Horsemanship går ud på, og så gav hun 
en demonstration i ”Liberty” – træning gennem 
leg med hesten fra jorden, i ”Freestyle” ridning 
uden sadel og hovedtøj og sluttede til sidst af med 
at vise lidt samlet ridning. Her havde Susanne en 
bomløs sadel og en rebgrime på Jake. Han viste 
sidebevægelser og forskellige andre øvelser i 
skridt, trav og galop. Det, der nok imponerede 
publikum mest var, da Susanne beder Jake om 
at gå op i traileren – både med og uden hende på 

Der er 25 års 
forskel på disse 
to roadstere fra 
Mercedes. Den 
sorte 300 SL er 
fra 1989, og den 
røde 230 SL er fra 
1964. Den smukke 
røde dame var 
helt klart dagens 
»darling«

ryggen. Han travede villigt derind og bakkede lige 
så roligt ud igen, når Susanne trak let i hans hale. 

Inden vi fik set os om, var klokken ved at være 
fire om eftermiddagen. Helena sagde tak for 
en dejlig dag og opfordrede alle til at tage en 
stol eller to med sig, så det gik hurtigere med 
oprydningen. Og det tog folk til sig. I løbet af 
et splitsekund var samtlige stole sat i kælderen 
under hovedbygningen. Folk fik pakket sammen 
og læsset deres heste. Nogle var så heldige, at 
de kunne ride dem hjem, og der blev gransket 
kort for at finde den korteste vej. En dejlig dag 
på Gjeddesdal var slut, og alle havde hygget sig 
gevaldigt. Det er en god tradition, der er bygget 
op i foreningen, og jeg håber, at endnu flere vil 
tage med næste år. En stor tak til Søren Nymann 
og Helena Vestegaard og til de hårdtarbejdende 
mennesker bag arrangementet.

To hurtige »lynkinesere« med 
V8 motorer. Den sølvgrå E500 
fra 2003 tunet af Kleemann med 
500 HK og den guldfarvede 
E500 som standard fra 1992 
med 326 HK. Det var lige noget 
for alle drengene og ikke mindst 
mændene med barnlige sjæle.
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Disse to purke gik rundt og så på bilerne med store øjne. Flere fik da også lov til at komme ind og 
sidde i bilerne.

Til frokosten blev vi 
underholdt med dejlig 
klassisk guitarmusik. 
Vejret var pragtfuldt, 
og alle hyggede sig 
meget i den smukke 
park.

Hestene er sadlet op og klar til en tur ud i terrænet. Der var heste af alle nationaliteter, og det gav 
en spændende, broget flok. Og flot så det ud. 
Den lille shetlandspony bar mange glade børn rundt i parken.
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Efter endt ridetur 
kom hestene på 
nogle dejlige 
folde. Her er det 3 
hopper, der nyder 
det grønne græs.

Paint vallaken 
Jake charmerede 
os alle i 
opvisningen med 
horsemanship, 
ridning uden 
sadel og hovedtøj, 
leg fra jorden og 
samlet ridning.
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Store Hestedag

af Karen Burr Beck

Der er en første gang for alting: Den første gang 
man møder en P.R.E, den første gang man køber 
en P.R.E. og den første gang man er på Store 
Hestedag med P.R.E hestene Chico, Niña og føllet 
Llama.

Dette er historien om Hanne Kapitanskas to 
parter, der kom, så og fuldstændigt overgav sig til 
P.R.E. hestene og pludselig befandt sig på Store 
Hestedag iført spansk tøj og hat – nå ja, næsten 
spansk.

Det startede i maj måned i år, hvor jeg - den 
første part, Karen - mødte Hannes P.R.E. heste på 
Stutteri Grønnevang og faldt for den skønne hvide 
hingst Chico IV og de dejlige hopper Rocina II, 
Niña XXVII og åringen Chiquita. I juni kom så 
Niñas hoppeføl Llama (efter Chico) til verden, 
og kort efter kom Mia og faldt ligeledes pladask 
for de skønne heste. Da Mia alligevel var klar til 
at købe egen hest, købte hun kort efter Chiquita. 
Så da Hanne spurgte os, om vi ville med til Store 
Hestedag den 9. september og vise hestene frem, 
var der ingen tvivl. 

Aftenen før mødte vi så op til 
"Store Hestevask", og efter et par 
timer var hestene lidt våde men 
rene, og vi var meget våde og 
beskidte. Men pyt, det vigtigste 
var, at Chico og Niña var flotte til 
den store fremvisning. Llama slap 
dog for badet for denne gang.

Vi kom sent hjem fredag aften og 
skulle lige stryge de hvide skjorter 
og sorte bukser, så vi var klar til det 
spanske tøj. Vi skulle jo ikke stå 
tilbage for de flotte heste! Og vi 
skulle tidligt op lørdag morgen og 
gøre det sidste klar og læsse heste. 
Llama var ikke voldsomt begejstret 
og protesterede på det kraftigste, 
så det tog lidt tid at få hende og 
Niña ombord. Situation blev 
ikke tilnærmelsesvis bedre af, at 
lastbilen strejkede, så vi måtte have 

en mekaniker til at trække den i gang kl. 6, og 
det betød, at hestene skulle læsses med kørende 
motor. Vi overvejede et kort øjeblik, hvordan vi 
skulle komme hjem med hestene igen - nå, den tid 
den udfordring. 

Så af sted gik det i den gryende morgensol, og vi 
blev sat af uden for pladsen, mens Hanne kørte 
hjem og hentede Chico. Det var med lidt spændt 
forventning, at vi gik ind med et kort over pladsen, 
men vi fandt heldigvis hurtigt de rette bokse.

Da Hanne kom med Chico, var tiden ved at være 
knap. P.R.E. hestene var de første, der skulle 
bedømmes, så vi løb alle rundt for at blive klar 
med de sidste detaljer – et par pletter på Chico 
skulle fjernes, Niñas pandelok skulle lige flettes, 
og vi skulle have vores spanske outfit på. 

Og så af sted til bedømmelse et par minutter i ni. 
Hanne og Chico førte an i rask tempo. Der var lige 
nogle, der kiggede en ekstra gang på vores lille 
trio, og vi var da også stolte af den lille familie 
og vores flotte fremtræden. Det var en helt speciel 
oplevelse at være klædt på til lejligheden, og 
det gjorde stemningen ekstra festlig. Den enlige 

Familieportræt: Chico IV, Niña XXVII og deres afkom Llama.
Chico IV er lidt interesseret, så det var bare om at få taget 
billedet i en fart.
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deltager med en Akhal-tekkiner var også i russisk 
lokaldragt, så hun var glad for at følges med os.

Alle hestene opførte sig eksemplarisk under 
bedømmelsen, selv Llama holdt igen med de 
øvelser over jorden, hun ellers dygtigt havde 
praktiseret derhjemme på folden. Pludselig (og 
lidt for hurtigt) var det overstået, og så tilbage i 
boksene. Både Chico og Niña fik karaktererne 8 
ud af 10 af dommer G. Halling Nielsen. Begge 
blev de bedømt til at være af god type (god 
feminin type for Niñas vedkommende), og begge 
har de god gang. Det var jo rigtig fint, og vi var 
stolte af dem. Nu var det endelig blevet tid til den 
morgenmad og kaffe, der var blevet helt glemt for 
alt det andet, og som derfor endte med at blive 
frokost. Bagefter gik vi rundt og så lidt på, hvad 
der ellers skete på Store Hestedag.

Vi nåede også at se de flotte vognspand, opvisning 
i klassisk dressur med bl.a. den røde knapstrupper 
Baldur aus der Schützenden Hand og Charlotte 

Skovlund ride engelsk dressur med én arm. Og 
vi så selvfølgelig lidt på alle de andre forskellige 
heste. Det er jo lidt af charmen ved Store Hestedag 
– alle hesteejere kan vise netop deres yndlingshest 
frem – uanset stamtavle eller ej. Men der var 
jo ingen tvivl om, hvilke heste vi mente var de 
flotteste!

Mia, som jo netop var blevet den lykkelige ejer 
af en P.R.E., stod længe og kiggede i en bod med 
passende rideudstyr, og kom da også hjem med et 
par nye korte støvler og et par lækre ridebukser 
– og ikke at forglemme: en sombrero hat! Sådan 
er det jo – hesten er ikke nok, der skal også godt 
udstyr til! 

I løbet af dagen kom der mange publikummer 
forbi vores bokse for at fotografere og høre lidt 
mere om P.R.E. hestene. Og så var det jo, at vi lidt 
følte os som de nye i klassen, for nok kunne vi 
svare på noget af det, men ikke det hele. Så kunne 
vi heldigvis henvise til Hanne.

Chico IV i sin boks på Store Hestedag. Ja, så smuk kan en hvid hest se ud!

Tv.: Niña XXVII og Llama i boksen, inden det går løs. Th.: Det ser afslappet ud, men sikke et 
forarbejde!
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Dagen gik hurtigt, og nu var det tid til den store 
opstilling, så på med hattene og lidt finpudsning 
af hestene og af sted det gik for at finde den rigtige 
rækkefølge. Endnu engang lykkedes det uden de 
(helt) store scener. Publikum fik dog set en P.R.E. 
hingst fra den festlige side og en P.R.E. hoppe, der 
syntes, at Chico var lige smart nok – så ingen tvivl 
om, at vi blev bemærket!

Efter opstillingen var det tid til at pakke sammen 
og få hestene hjemad. Lastbilen skulle dog 

trækkes i gang igen, og hestene skulle igen 
læsses med motoren kørende. Snart var det hele 
overstået, og vi kunne vende næserne hjemad efter 
en lang og dejlig dag. At solen skinnede det meste 
af dagen, gjorde den kun endnu bedre. Det var jo 
også Mias fødselsdag – bedre fest får man ikke.

Søndag var vi trætte – men vi glæder os til næste 
år – der skal vi med igen!

Niña til 
bedømmelsen. 
Hun opnåede 8 
point ud af 10 
mulige. Blev 
beskrevet som: 
God, feminin type 
og god gang.
Foto er taget af 
fotografen på 
Store Hestedag.

Chico IV til 
bedømmelsen. Han 
opnåede 8 point ud 
af 10 mulige. Blev 
beskrevet som: God 
type med god gang.
Foto er taget af 
fotografen på Store 
Hestedag.
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Showryttere søges

TURBA
STUDN

SALG OG OPDRÆT AF P.R.E. HESTE

Turban Stud kan tilbyde unge P.R.E. hingste og 
hopper. Fælles for unghestene er, at de har gode 
bevægelser og et godt sind. Vi vælger de heste, 
som vi mener kan give en rytter den bedste form 
for rideglæde og kammeratskab. Samtlige ung-
heste bliver håndteret hver dag og bliver trukket 
til og fra fold. De er naturligvis passet med smed, 
ormekur og vaccination. 
Se mere på www.turban-stud.dk 

Kontakt:
Annette & Preben Siren
Ferlevej 9, Dragstrup
3250 Gilleleje
Tlf.: +45 4971 9304/+45 4072 9304 

TURBA
STUDN

Vi mangler showryttere på P.R.E. 
heste Øst for Storebælt. Vi laver nu en 
database med oplysninger på de ryttere 
og heste, som gerne vil stille sig selv 
og deres heste til rådighed, når der skal 
laves opvisninger m.m. Foreningen får 
efterhånden flere og flere henvendelser 
fra bl.a. forskellige rideskoler, der gerne 
vil have en opvisning med de smukke 
spanske heste. Derudover søges der også 
ind imellem efter modelheste.

Kunne du tænke dig at være med, så 
skynd dig at sende en mail af sted til mig 
med oplysninger om dig selv og din hest, 
og hvad I kan eller kontakt med pr. post 

eller telefon. Jeg glæder mig til at høre 
fra jer!

Anne Schaumann Nielsen
Vanløsevej 33
4370 St. Merløse
Tlf.: 57 80 17 87
anneschaumann@hotmail.com
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Dressurtalent på Store Hestedag

Af Anne Schaumann Nielsen

Til Store Hestedag i Roskilde i år havde jeg fået 
overtalt min datter, Cora, til at starte min hoppe, 
Deseada LXXXI, i dressurkonkurrencen. Til 
daglig er det mig, der rider hoppen, for Cora er 
flyttet hjemmefra, men alligevel lykkedes det for 
hende at lave et program på LA6-niveau og få 
trænet nogle gange, så de kunne deltage i 
konkurrencen.

Der var kun to punkter i programmet, som var 
obligatoriske, og som vi kender fra DRF. Det 
var Harmoni mellem hest og rytter, lethed ved 
øvelsernes udførelse (koff. 4) og Programmets 
sammensætning, koreografi, sværhedsgrad og 
musikalsk tilpasning (koff. 7).

Eftersom Cora kun havde så kort tid til at lave 
programmet og øve det, blev vi nødt til at finde 
ét stykke musik, som passede til programmets 
længde. Ellers skal man jo prøve at finde flere 
stykker musik, som passer til hestens tempo og 
gangarter. Så det trak lidt ned, at vi ikke havde 
gjort det.

Desværre var der så få deltagere, at klasserne blev 
slået sammen (fra LA1 til MB), og ponyer red 
mod heste. Alligevel klarede de sig så flot, at de fik 
en delt 2. plads med 64,8%. I de to obligatoriske 

Deseada og 
Cora i fuld 
gang med deres 
Kür program 
til dressur-
konkurrencen på 
Store Hestedag

punkter fik de hhv. 7, som ganget op blev 28 og 6 i 
punkt 2, som ganget op blev 42. Vinderen blev en 
ponyhingst, der har gået dressur på landsplan, og 
som nu starter mod store heste.

På billederne kan man se, hvor meget Deseada 
nyder det med ørerne fremme, og hun træder fint 
ind under sig. Det er ikke første gang, at Deseada 
sætter sine hove på en dressurbane. Cora har 
tidligere startet hende to gange i en LB1, hvor hun 
fik hhv. 66,3% og 68,1%, og i en LA1, hvor hun 
fik 60%. Deseadas datter, Agatera, er noget mere 
erfaren. Hun har været startet 13 gange fra en 
LC1 og op til LB2, hvor hendes højeste pointsum 
ligger på 66,25% i en LC3. De spanske kan 
sagtens klare sig på de danske dressurbaner med 
den altoverskyggende varmblod som konkurrent.

Fotos er taget af fotografen Henrik Just.
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Hingsteliste

Jylland:

Atento XIV
Brun, 159 cm
Blodlinier: Guardiola, Lazo Diaz, Terry
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Vodskov

Betun III
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Diaz Navas, Terry, Escalera, 
Militar
Ejer: Lis Kristiansen
86 85 30 66
Silkeborg

Majito VII
Skimmel, 168 cm
Blodlinier: Lovera, Bohorquez, Militar, 
Vargas, Terry
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Salinero X
Skimmel, 158 cm
Blodlinier: Militar, Romero Benitez, Terry
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Taranto XVII
Sort, 165 cm
Blodlinier: Boloix, Urquijo, Terry, Conde 
Muñoz
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Fyn:

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

Legionario XXVI
Skimmel, 168 cm
Blodlinier: Salvatierra, Chichina, Terry
Ejer: Peter Jensen
66 12 35 97
Odense M. 

Sjælland:

Cambalache III
Brun, 158 cm
Blodlinier: Militar, Cuetara, Salvatierra, 
Terry
Ejer: Marianne Brydov
59 93 70 73
Rørvig

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

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

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

Sabio IV
Skimmel, 161 cm
Blodlinier: Nobleza, Romero Benitez, Terry
Ejer: Lilli-Ann Hasselby
22 80 05 20
Helsinge
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Et forrygende HN træf

af Mona Kusch

Heste-Nettet arrangerer hvert år HN Træf rundt 
om i landet, og jeg meldte mig til et træf, som 
foregik hos en privatperson i Farsø, Nordjylland 
den 4. – 6. august. Her ville der komme heste og 
ryttere af alle racer og på alle niveauer bare til ren 
hyggeridning ud i naturen.
 
Vi læssede hestene fredag aften. Divertidas højt 
elskede kæreste skulle med, selvom han er meget 
tidskrævende at læsse. Før dette blev Divertida 
naturligvis vasket og gjort fin – vi var trods alt 
den eneste spanske, der dukkede op til et yderst 
hyggeligt arrangement i HN regi (Heste-nettet). 
Da vi ankom, var det desværre ikke lyst længere, 
og Divertida og kæresten Basse måtte på stald 
igen. Ved vores ankomst på træffet lyste den 
hvide, spanske hoppe tilpas meget op – så nogle 
ikke kunne dy sig for at smide en lille bemærkning 
såsom ”hold fast – aldrig har man set så hvid en 
hest. Hvad er hun for en?” Her var jeg naturligvis 
pave stolt! Og at kunne sige: Dette er Divertida, 
og hun er en P.R.E.
Om lørdagen skulle vi alle ud at ride en pæn lang 
tur. Denne forløb således efter ca. 10 (ufrivillige) 
timer på stald:
 
Divertida og Basse var helt i hopla, hvilket gjorde, 
at hun ifølge min opfattelse desværre ikke var 
nogen særlig god reklame for den spanske hest. 

Under samling af hele holdet på en stubmark før 
et længere ridt, der varede i tre en halv time, skulle 
hun partout vise alle, at hun kunne piaffere, lave 
levade og diverse andre mærkværdige øvelser, 
som desværre ikke er navngivet i den højere 
skole! Og alt dette foregik helt uden opfordring fra 
hendes rytter – det vil sige mig! Jeg skal i øvrigt 
lige tilføje, at jeg ikke mestrer piaffe eller levade. 
Divertida, som ifølge en pålidelig kilde skulle 
betyde noget i retning af ”den sjove/komiske”, 
syntes, at nu skulle der være sjov i gaden, og hun 
ville lige være sikker på, at alle bemærkede hende. 
Det bemærkede alle! Nogle af dem, der  red bag 
mig, sagde: ” Se lige – den nærmest flyver”. Ja, 
der er ikke langt til passagen derfra. Jeg klemte 
et forsigtig: ”Det går over om et kvarter – hun 
har lidt psykisk gjord krampe.” Det gjorde det i 
mellemtiden ikke! Nogle syntes bare, at hun var 
smuk, andre tænkte nok bare deres. og derudover 
havde hun på den meget lange tur ikke tænkt sig 
at skridte – næ næ  - lad os hellere give den gas og 
trippe HELE vejen! Jeg prøvede alt for at få hende 
til at slappe af, og  jeg savnede forfærdelig meget 
et nyrebælte. Jeg havde sidestik 3 dage efter, 
så man kan roligt sige, at jeg blev rystet i mine 
indvolde. Gode råd kom der også et par stykker af, 
men hvad nytter det, når alt er prøvet på turen, og 
krikken stadig bare synes, at alt er SÅÅÅ sjovt og 
ikke vil styre sig. En herre sagde til mig: ” Hvis du 
virkelig vil have hende til at stoppe med at trippe, 
så gør hun det.” Jeg tænkte, okay, skal vi bytte 

Mona og Divertida i 
pragtfuldt sommervejr 
klar til at ride ud 
sammen med 16 
andre heste i Farsø, 
Nordjylland.



16 17

www.pre-horse.dk
Hjemmesiden, hvor du finder de nødvendige oplysninger. Se under 

medlemssider

hest for en stund, så du kan mærke, hvordan det 
er at ride en hoppe, modsat din gamle vallak? Hun 
er måske ikke bare lige, som det foreskriver – hun 
er nu engang glad og render ikke af sted, selvom 
tøjlen er så løs, at hun nærmest kunne træde i den 
– jamen, så værsgo”. Han fik naturligvis ikke lov 
at prøve!
 
Divertida er en hoppe med en meget stor 
personlighed og samtidig super følsom. Man kan 
ikke sige eller forudsige, hvordan hun er netop i 
dag eller i morgen, men en ting er sikkert – hun 
er super dejlig og absolut sjov og usandsynlig 
nem at ride på. På tur derhjemme kan man ikke 
sætte en finger på hendes opførsel (igen som en 
regel - nogle dage med hest som selskab kan hun 
være mere udskejende og andre dage overhovedet 
ikke).
 
Dag 2 på træf: Yderst fornuftig hoppe, der ikke 
skejer ud – hun gør præcis det, hun skal – alt 
virker. Hun har alt i sig, men viser kun det, jeg 
kan give hjælpere til. Men ak! Mange var allerede 
taget hjem. Ærgerligt! Så fik de ikke oplevet, 
hvor velopdragen, hun også kan være. De 8 andre 
fremmede heste var ikke længere fremmede for 
hende, og alt var, som jeg kender hende bedst. 
Heldigvis har mange fra HN træffet (Heste-nettet) 
meldt positivt tilbage på Divertida siden hen.
 
Divertida er kommet til gården for at blive. Ingen 
andre af mine tre heste sætter lidt krydderi på 

Flokken rider ud på en lang, dejlig tur - bl.a. ud 
til vandet, hvor hestene fik lov til at soppe. 
Foto: Lfoto.dk

hverdagen som hun. Hun har mange gange været 
til salg i mine omtaler her og der, men det står fast 
nu! Sælge vil jeg ikke længere – også selvom jeg 
ikke længere har mulighed for at lave hjemme avl. 
Calibre er vallak nu, og Divertida  er købt for at 
prøve at avle. Men hun er nu min hest – og med 
stort H som hoppe.
 
Tak for et godt blad og en dejlig race.

Mona og Divertida giver den gas på stranden.
Foto: Rikke - HN Træf
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Spanske heste indtog Ledøje

Af Kristina Vildal

Ledøje rideklub afholdt den 25. august et flot 
hesteshow med heste og ryttere i alle afskygninger. 
Her var både westernryttere, kostumespringning, 
voltigering, dressur og selvfølgelig var der os med 
kvadrille og frihedsdressur med vores spanske 
heste.

4 P.R.E. heste fik lov til at vise, hvem de var, 
og hvad de kunne. Der var 2 smukke hopper og 
2 dejlige vallakker: Michelle på Eden, Irene på 
Lempa, Anne på Deseada og sidst jeg på Agatera. 
Vi havde mødtes nogle gange – flere kom langvejs 
fra – for at træne sammen til en flot kvadrille. Da 
jeg var med på Annes hoppe, Agatera, måtte jeg 

ud nogle ekstra gange for at lære Agatera bedre 
at kende. Vi havde nogle ret underholdende 
træningsaftener, men de bar heldigvis frugt til 
showaftenen.

Alt gik fint med at køre til Ledøje på showdagen. 
Vi fik ordnet hestene, flettet manen og taget vores 
fine flamenco kjoler på. Pludselig gik tiden dog 
stærkt, og vi nåede alle kun at få 2 minutters 
opvarmning, inden vi skulle ind og ride show. 
Panik panik! Det startede dog fint på banen 
alligevel – vallakkerne forrest, som vi havde 
trænet. Men nej, heller ikke dette skulle gå som 
planlagt. På banen var nogle store vandpytter, de 
så utroligt farlige ud, så vallakkerne blev pludselig 
meget små og turde simpelthen ikke gå forbi. Her 

Kristina Vildal 
og Agatera 
i gang med 
showet i 
Ledøje. Foto: 
Jan Jull Bak.
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Mor og datter, 
Deseada og 
Agatera, puster 
ud efter et 
veloverstået show. 
Foto: Jan Juul 
Bak.

måtte Agatera så vise, hvem der var det stærke 
køn – hun var eksemplarisk og gjorde ingen 
modstand mod at gå forrest og vise sig frem. Med 
ét måtte vi ændre opstilling i kvadrillen, og der 
skulle pludselig tænkes anderledes, da ingen af os 
havde den oprindelige plads, som vi havde øvet til 
programmet. Hele resten af programmet gik dog 
rigtig fint – og publikum var meget begejstrede.

Efter kvadrillen viste Michelle sin frihedsdressur 
med Eden. Hun viste hvordan hun kunne få Eden 
til at følge hende og lave kunster – selvom han 
var helt fri. End ikke grime havde han på. Til sidst 

hoppede hun simpelthen op på ham og red rundt 
– igen var der hverken sadel, hovedtøj eller grime 
på.

Sidst på aftenen, hvor mørket var ved at sænke 
sig, var vi på igen. Irene og Michelle red 
kvadrillen igen – uden at vallakkerne var bange 
for vandpytterne. Herefter viste Irene lidt fra 
en sværere dressur, bland andet changementer 
gennem vandpytter!

I alt en super og succesfuld aften med et godt 
publikum og masser af glade mennesker.  

Fri dressur 
uden sadel eller 
hovedtøj. Ret 
imponerende! 
Foto: Jan Juul 
Bak.
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Roskilde Dyrskue 2007

Kære medlemmer. 

Roskilde dyrskue 2006 er nu fortid. Det var et 
godt dyrskue præget af glade udstillere, flotte dyr 
og dansk sommervejr. Der blev kåret køer, heste, 
geder, får og kaniner, der var grise, børnedyrskue, 
maskiner, fødevarer, tivoli og hunde på pladsen. 
De af os, som var på dyrskue i år, vil bevidne, 
at det var en hyggelig og sjov tid. De af os, som 
kommer hvert år, ved også, at selvom det er 3 
hårde dage, er det alligevel 3 glædesfyldte dage, 
som man ser frem til hvert eneste år. 
På dette års dyrskue gæstede 80.921 glade 
mennesker pladsen. Ærgerligt var det dog, at disse 
mennesker kun havde mulighed for at opleve 1 
spansk udstillingshest og 2 spanske showheste. 

Derfor opfordrer foreningen allerede nu 
medlemmerne til at møde op på Roskilde Dyrskue 
2007 for at vise deres dejlige heste frem. Vi 
er jo alle enige om, at det er verdens bedste 
og smukkeste hest. Derfor er det forfærdelig 
ærgerligt, at den ikke bliver vist frem til alle de 
mennesker, som ikke kender til den! Ikke nok 
med at vi får vist danskerne den virkelig hest, vi 
har det også super hyggeligt. Vi får alle snakket, 
drukket kaffe, delt ud af vores viden, får gode råd 
samt får oplevet den dejlige ånd, som svæver over 
staldene, især dem med de spanske heste i. 

Når I nu vil støtte foreningen på dyrskuet, og har 
været med som udstillere inden for de sidste to 
år, sender dyrskuet selv en tilmeldingsblanket til 
jer. Hvis I ikke har været med inden for de sidste 
to år, skal I rekvirere blanketten hos dyrskuets 
udstillingsansvarlige, Helle Lyngfeldt, på telefon 
46 74 06 20/ 40 99 47 38 eller pr. mail på 
hlb@roskildedyrskue.dk efter nytårsskiftet. Det 
forventes, at deadline for tilmelding til dyrskuet 
allerede er omkring 15. marts 2007.

Hvis I har nogle spørgsmål eller andet, kan I enten 
rette henvendelse direkte til dyrskuet hos Helle 
Lyngfeldt eller til foreningen hos Zuzette Kraft på 
zuzette@pre-horse.dk eller hos Anna Vestergaard 
på 27 11 81 16 eller anna@pre-horse.dk

Til sidst, såfremt at der kommer tilmeldinger nok 
til udstilling, vil vi forsøge om det er muligt at 
etablere et showindslag. Da vi kun fra dyrskuets 
side får lov at lave show, hvis vi har nok 
udstillere., ligesom der stilles krav til showets 
kvalitet. Hvis nogle kunne tænke sig at deltage, 
bedes de venligst melde tilbage Anna Vestergaard 
(se ovenstående), så vi kan vurdere, hvilket 
hestemateriale vi har at arbejde med.  

Vi håber meget at se jer og jeres smukke heste!
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P.R.E. avlshingst skamferet
Sabio IV til 
DAMOCHA i 
september 2003. 
Hans man var indtil 
12. november vokset 
helt ned til midten af 
piben på forbenet.

Indiano XVIII, der i en alder af 21 år stadig 
virker som avlshingst i Californien.

Af Charlotte Eichel Larsen

Det var en grim overraskelse, der ventede Lilli-
Ann Hasselby, da hun tog ud til sin P.R.E. hingst, 
Sabio IV, søndag morgen den 12. november. Sabio 
IV er vel nok den mest hårfagre P.R.E. hingst, der 
p.t. står i Danmark, så det var et chok for Lilli-Ann 
at se sin hingst berøvet for sin smukke hårpragt.

I løbet af natten til søndag var der begået indbrud 
i stalden, og Sabio IV havde fået klippet store 
dele af man og pandelok af. Nok er det en trøst, 
at hesten ikke havde lidt anden overlast, og at 
håret vokser ud igen, men det tager minimum 3 
år, før hingsten igen kan stå med en smuk, lang 
man og pandelok. Derudover var bl.a. hårpragten 
hingstens varemærke.

Sabio IV er ud af en blodlinie fra stutteriet 
Nobleza del Guadiana S.A., som ejes og drives 
af D. Joaquin Conesa Conesa, som var med 
kåringskommissionen i Danmark i 1999, da 
foreningen afholdt sin første kåring for P.R.E. 
heste. Sabios farfar er den legendariske Indiano 
XVIII, som p.t. har 147 registrerede afkom, og i 
dag er hingsten købt af et syndikat i Californien, 
Gremlan Farms, og virker stadig som avlshingst 
trods sine 21 år. Når man ser billederne af Indiano 

XVIII, er man slet ikke i tvivl om, at det er ham, 
Sabio IV bl.a. har sin fantastiske hårpragt fra.

Sagen er naturligvis meldt til politiet, og en mulig 
mistænkt er inddraget i sagen. Det er desværre 
ikke første gang, at vi hører om heste, der har 
fået klippet haler og maner af i nattens løb som 
en hævnakt for at ramme ejerne af hestene. Det er 
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Det var dette syn, der 
mødte Lilli-Ann Hasselby 
den søndag morgen. 
Sabios man var flettet i 3 
fletninger, Der skal finger- 
og håndledskræfter til for 
at klippe i dette kraftige hår 
- selv med en skarp saks..

Foto: Thorsten Olsen.

en ualmindelig ond og gemen handling, at det går 
ud over uskyldige dyr. Pas derfor på jeres heste 
derude og sørg for, at de er forsvarligt lukket inde, 
og gør det svært for fremmede at komme ind til 
dem. Video overvågning kan heldigvis købes for 
små penge i dag, og det kan vise sig at være en 
rigtig god investering.

Lad os håbe, at den skyldige bliver fundet, og så 
må vi så også håbe, at vedkommende får en straf, 
der kan tilfredsstille os i hesteverdenen. 

Efter deadline her på redaktionen har denne 
historie vakt meget stor opsigt. De fleste danskere 

Pandelokken var også 
flettet, og det er tydeligt, 
at personen har klippet 
lige under, hvor fletningen 
startede.

Sabio må have følt sig 
ualmindeligt nøgen, flov og 
skamfuld.

Foto: Thorsten Olsen.

er - heldigvis - glade for dyr, og det falder ikke 
i god jord, når man hører om dyr, der har lidt 
overlast. Historien kom først i Ugeposten og 
dernæst i TV2 Lorry. Det er sørgeligt, at vores 
smukke hesterace først kommer i fjernsynet, når 
der sker sådan noget som dette, men generelt 
får hestesport ikke ligefrem kvalitetstid i dansk 
fjernsyn.

Her på redaktionen føler vi med Lilli-Ann 
Hasselby. Dette er en oplevelse, som vi alle gerne 
vi være foruden.
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Rocina II blev reddet

Af Hanne Kapitanska

I Paso Español nr. 4 fra december 2005 skrev 
jeg om min hoppe Rocina, som blev forfangen i 
julen 2004, og hvor behandlingen ikke hjalp, så 
hovbenet gik igennem sålerne på begge forben i 
februar 2005. 

Rocina blev ikke umiddelbart aflivet, fordi hun 
ventede føl, og det lykkedes at holde hende i live 
frem til folingen i juni 2005. 

Hun skulle være aflivet senest i november 2005, 
men hun var så godt gående på det tidspunkt, at 
det igen handlede om at redde hende. 

Rocina havde på den ene hov dannet en ekstra sål 
og på den anden to ekstra såler og blev beskåret 
hver 4. uge i håb om, at de ekstra såler ville 
forsvinde efterhånden. 

Allerede i december 2005 havde der været 
fuld fart på hovene. De ekstra såler var væk og 
hullerne var lukket korrekt på begge hove, og hun 
skulle først beskæres igen efter 6 uger.

I februar 2006 er der stadig blødninger i hoven, 
men det er god og stærk hov. Ifølge dyrlægen er 
det ærgerligt, at vi ikke har taget video af hele 
forløbet, som kunne bruges til at vise, at sådan 
kan det også gå!

Det går stadig fremad i løbet af foråret. Hovene 
bliver stærkere og stærkere. De er ikke for kønne 
og bliver det nok aldrig, men Rocina har det godt 
og er en glad hest. Hun er i middel foderstand og 
må max tage 10-15 kilo mere på. 

I juni udtaler dyrlægen, at hovene aldrig har set 
bedre ud. 

Vi har også haft en ung dame på besøg, som er 
under uddannelse til dyrekinesiolog. Hun kunne 
alene finde en lille ubalance i nyrerne, men intet i 
resten af kroppen og slet ikke noget i hovene. Det 
er bare for vildt!

I oktober 2006 har vi igen igen haft besøg af 
dyrlægen. Begge baghove, hvor sålerne var rådnet 
væk, er nu helt normale. Forhovene ser efter 
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omstændighederne godt ud. Lameller fortil gør, 
at de desværre ikke vil kunne vokse lige ned, men 
gror hen ad jorden. Hendes foderstand er god og 
hun må ikke tage mere på. En god lang sommer 
på græs har også givet hende flere muskler og 
hun ser rigtig godt ud, og så måtte spørgsmålet 

jo komme: ”Må jeg sætte hende i fol?” Dertil 
svarede dyrlægen, at det havde han overhovedet 
ingen betænkeligheder ved.

Så nu kigger vi på hingste og venter spændt på 
foråret!

Rocina fungerer godt i 
dag og er glad og giver 
den gas ude på folden. 

Ingen ville nogensinde 
have troet, at hun ville 
overleve denne meget 
alvorlige forfangenhed.

Hovene vil aldrig 
komme til at ligne 
normale hove - men det 
er tæt på.



Priser i foreningen
Ejerskifte 100 kr.

Kåring pr. stk. 1.500 kr.
Registrering af føl pr. stk. 550 kr.
Identifi kation af ny hest pr. stk. 250 kr.
Hingst på hingstelisten pr. år uden foto pr. stk. 100 kr.
Hingst på hingstelisten pr. år med foto pr. stk. 200 kr.
Bedækningsattest 25 kr.
Medlemsskab - ejer af en P.R.E. 550 kr.
Medlemsskab - passiv 375 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

1/1 side 1.200 kr. 960 kr.
1/2 side 600 kr. 480 kr.
1/4 side 300 kr. 240 kr.
1/8 side 150 kr. 120 kr.
Bagsiden 1.600 kr. 1.300 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. i 3 måneder - hvis solgt 300 kr.

Bannerannonce 4 x 4 cm i 6 måneder 500 kr.

Bannerannonce 8 x 8 cm i 6 måneder 1.000 kr.

Hingstepræsentation pr. år 200 kr.

www.pre-horse.dk
Hingsteliste, gallerier, stutteriliste, nyheder og meget, meget mere


