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Leder
Ekstraordinært er vores medlemsblad 
blevet genoplivet i anledningen af fore-
ningens 25 års jubilæum sidste år.

Og det, der var tænkt som et blad, der  
i forået ville inspirere læserne til at del-
tage i landets dyrskuer, DAMOCHA og 
andre arramgenter, blev fuldstændig 
kuldsejlet af den verdensomspændende 
pandemi, Covid-19. 

Alt blev aflyst til manges store skuffelse, 
men overordnet set handlede det - og 
gør det stadig - om at passe på os selv 
og hinanden.

Bladet er i stedet blevet til en sommer-
udgave, og er stadig ment som inspira-
tion til jer alle. For til næste år vil der 
være dyrskuer og andre arrangementer 
igen, og så har I haft et helt år til at for-
berede jer. 

Nogle af jer har taget træningen til et 
helt nyt stadie  - nemlig det virtuelle! 
Det har både været dressurstævner og 
udstilling som til dyrskuet. Og hvordan 
gør man så det? Man filmer simpelthen 
det redne program eller fremvisningen, 
og så bliver det bedømt af en dommer. 
Og hvorfor ikke? Jeg synes, idéen er fan-
tastisk! Det er god træning for både hest 
og rytter, og man har fået noget kritik 
med i bagagen, som man kan arbejde 
videre på. Og så har man fået nogle ting 
på plads, når det så gælder til konkur-
rencen med konkurrenter og publikum!

Sommeren er kommet, og jeg håber, at I 
nyder den sammen med jeres heste - og 
for nogle - føllene, som også i år er kom-
met i forskellige spændende farver. Og 
det med farverne kan I også læse mere 
om her i bladet.

Rigtig god fornøjelse.

Charlotte Eichel Larsen
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Af: Anna Vestergaard Spindler 
Dansk Ridekompagni
Fotos: Jesper Rasmussen

I sommer var det 50 år siden, at Roskilde 
Dyrskue første gang blev afholdt på 
Dyrskuepladsen i Roskilde. Første gang var 
i 1969, og dengang blev der udstillet 118 
tyre, 624 køer, 197 heste, 427 svin, 96 får, 
70 kaniner, 35 fjerkræ og 1 ged; i alt 1.387 
forskellige dyr indtog den 35 hektar store 
dyrskueplads i Roskilde for første gang.  

Nu 50 år efter må det siges, at især kaniner 
og geder er blevet populære udstillingsdyr, 
da dyrskuet på de 50 år har oplevet den 
største fremgang her. Sidste år var der nemlig 
repræsenteret 280 bløde kaniner og hele 40 
toptunede geder. 
Samlet set kunne de 113.017 besøgende 
opleve 1.568 forskellige dyr på Roskilde 
Dyrskue. 

Ud over de mange dyr kunne man som 
noget særligt opleve Danmarks største 
maskinudstilling, DM i grill, pasteuriserings-
maskinen som bød på dyrskuemilkshake 
direkte fra Maren Malkeko, og som noget 
helt nyt var der opsat E-sport-telte med 
Farming Simulatorspil til alle landbrugets 
computernørder!

2 x jubilæum på Roskilde Dyrskue

Det var ikke kun Roskilde Dyrskue der kunne 
fejre jubilæum. Også Dansk P.R.E. Avlsforening 
kunne ligeledes fejre jubilæum, hvilket betød, 
at P.R.E. heste fra hele Danmark fik mulighed 
for at deltage. Formand Mette Andersen tog 
derfor i år turen over broen med avlshoppen 
Rohans Elenna og føllebøllen Rohans Tilion. 
Både hoppe og føl opførte sig eksemplarisk 
og repræsenterede racen til fulde. Og som et 
rigtigt enebarn i flokken og med små bukspring 
og høj haleføring, førte lille Tilion sig frem for 
dyrskuets store publikum. 

Fredag morgen skulle alle hestene 
bedømmes, hvor vores trofaste og altid parate 
racerepræsentant Anne-Birgitte Krogh førte 
os til mønstringsbanerne, flot efterfulgt af 8 
P.R.E. heste. Anne-Birgitte eller AB, som de 
fleste af os kalder hende, skal igen have en 
særlig tak, da hun hvert år formår at holde 
styr på alle de udstillede P.R.E.-heste og deres 
ekstatiske ejere. 

På mønstringsbanen ventede dommer Martin 
Bloch og dommersekretær Lika Ottosen. 
I år havde vi fornøjelsen af følgende P.R.E. 
heste og deres ejere: 

Lopez IV udstillet af Belinda Bonn Carlsen/
Yeguada Destinada. Efterhånden er Belinda 
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og Lopez IV en velkendt ekvipage på Roskilde 
Dyrskue, hvor de trofast har repræsenteret 
P.R.E. hestene flere år i træk. Lopez IV er en 
smuk avlshingst, men også som alsidig og 
stabil ridehest - Belinda og Lopez IV, de kan 
det hele! Denne gang repræsenterede de også 
P.R.E. hestene i den store Roskilde Kvadrille. 
Lopez IV opnåede 23 point og ærespræmie. 
Derudover blev han indstillet til 
fælleskonkurrencen om Sjællands bedste 
hingst på tværs af alle racer. Forudsigeligt nok 
blev det igen i år en poppet pony med hanekam 
og norsk dialekt, der snuppede titlen. Lopez IV 
deltog også i gangartskonkurrencen.

Extraordinario III udstillet af Camilla 
Rode/Spanish Show Horses. Extraordinario 
III lever fuldstændig op til sit navn, og som 
højtuddannet showhest og filmstjerne på 
deltid, var det kun rimeligt, at han deltog ved 
den dobbelte jubilæumsfest. 
Extraordinario III opnåede 22 point og deltog 
desuden i gangartskonkurrencen. Desværre 
fik den smukke, ældre hingst en mindre skade 
under dyrskuet og måtte rejse hjem på en 
kortere sygeorlov. 

Rohans Elenna og føllet Rohans Tilion, 
udstillet af Mette Andersen/Stald Rohan. Alle 
tre havde debut på Roskilde Dyrskue, men 
med en stabil avlshoppe som Rohans Elenna 
og med den lille føllebølle bandit Tilion, var 
det ingen sag at vise Sjællænderne, hvordan 
tingene skal gøres. 
Rohans Elenna opnåede 23 point og 
ærespræmie, derudover blev lille Rohans Tilion 
indstillet til fælleskonkurrencen om Sjællands 
bedste føl på tværs af 
alle racer. Desværre 
blev det et fedlinge føl 
af Belgisk herkomst, der 
løb med sejren! 
  
Despierta Antoni blev 
udstillet af Jane Frede-
riksen. Despierta Antoni 
er også ved at være 
en garvet dyrskuehest, 
men for første gang i 
år kunne hun fremvises 
i forbindelse med en 
samling. 
Despierta Antoni op-
nåede 24 point og 
ærespræmie i samling 
med sine to hoppeføl, der 
på mønstringsbanerne 
blev fremvist i Cobra. 

Samlingen gik videre til konkurrencen om 
Sjællands bedste samling på tværs af alle 
racer. Der var hele 12 samlinger repræsenteret 
på dyrskuet, så konkurrencen var hård, og 
desværre var det tre fede belgiske damer, der 
løb med sejren. Yderligere deltog Despierta 
Antoni i gangartskonkurrencen. 

Irene Pyramid blev udstillet af Belinda Bonn 
Carlsen/Yeguada Destinada. På trods af Irene 
Pyramids unge alder er hun allerede nu en 
berejst ung dame, og der skal noget til at 
imponere hende. Stalden summede derfor 
af ægte hoppehygge og ro blandt alle de 
spansktalende damer. 
Irene Pyramid opnåede 22 point. 

Flora DRK blev udstillet af mig selv/Dansk 
Ridekompagni. Flora DRK havde sin debut 
som udstillingshest, og hold da op der er godt 
nok krudt i røven på den hest! Flora DRK er 
hjemme den velovervejede og rolige hoppe 
med benene godt plantet i jorden. Men til 
det dobbelte jubilæum blev det ægte ”P.R.E.-
blære-gen” fundet frem. Hun er vist som alle 
andre P.R.E. heste født til showbusiness! 
Flora DRK opnåede 23 point og ærespræmie, og 
derudover blev hun indstillet til konkurrencen 
om Sjællands bedste 3 års hoppe på tværs 
af alle racer. Dertil fik samlingen hun 
deltog i 24 point og gik ligeledes videre til 
fælleskonkurrencen. 

Generosa DRK blev udstillet af mig selv/
Dansk Ridekompagni. Generosa DRK havde 
ligeledes sin debut som udstillingshest, men 
modsat sin søster fandt hun hele dyrskuet 



4 5

frygtelig kedeligt og langsommeligt. Jubilæum 
eller ej, der skulle mere til at imponere den 
dame! 
Generosa DRK opnåede 23 point og 
ærespræmie, og blev derudover indstillet 
til konkurrencen om Sjællands bedste 2 års 
hoppe på tværs af alle racer. Kun lige slået 
af en dværghest med engelske aner! Dertil 
fik samlingen hun deltog i 24 point og gik 
ligeledes videre til fælleskonkurrencen. 

Det lykkedes i år Dansk P.R.E. Avlsforening at 
have P.R.E. heste repræsenteret til alle Roskilde 
Dyrskues fælleskonkurrencer. Personligt har 
jeg aldrig haft så travl en lørdag på dyrskuet. 
Tænk at være i den store ring 3 gange på en 
dag – det var fuldstændig overvældende og 
totalt uoverskueligt følelsesmæssigt. I år har vi 
hos Dansk Ridekompagni lavet et mønstrings-

generationsskifte. I snart 20 år har min niece 
Isabella stået på sidelinjen som medhjælper, 
men denne gang var det hendes tur til at løbe 
med de 4-benede, hvilket hun gjorde helt 
perfekt, og et par tårer eller to blev det da 
også til, da hun leverede dyrskuets flotteste 
mønstring i konkurrencen om Sjællands 
bedste 2 års hoppe.  

Jeg kan ikke huske, at det nogensinde er sket, 
at P.R.E. hestene har været repræsenteret 
ved samtlige fælles konkurrencer. Det kan 
godt være, at vores avlsforbund er et af de 
mindre, men det betyder ikke, at vi ikke gør os 
bemærket med selvsikre og flot præmierede 
heste! 

Succesen stopper ikke her. Anne-Birgitte 
Krogh havde igen taget sin skønne Lima de 
Cava med som showhest. Lima de Cava er 
en yderst erfaren og kompetent showhest og 

har stort set været fast inventar på Roskilde 
Dyrskue, siden AB købte hende. Det var 
igen i år en fornøjelse, at opleve Lima de 
Cava med AB som pilot og Lopez IV med 
Belinda ride årets Store Roskildekvadrille. De 
to heste klæder hinanden godt og er begge 
rutinerede showheste. P.R.E. hestene blev 
sikkert og flot repræsentere med stil, ynde og 
selvsikkerhed. 

Det er ikke kun vores heste, der gør sig 
særligt bemærket, det er også deres ejere, 
familier, groomere, chauffører og fotografer. 
I år er mit 15. hesteudstillingsår på Roskilde 
Dyrskue, og jeg tør derfor godt at påstå, at 
det aldrig ”bare lige” er at tage på dyrskue. 
Men alligevel oplever jeg hvert år en større 
og større tilslutning; dels til dyrskuet, men 
også til fællesskabet. Når vi tager de 3 dage 
ud af kalenderen, og drager til Roskilde 
Dyrskueplads, er det ikke kun for at udstille 
vores heste. Det er også for at være sammen 
med mennesker, der har samme passion for 
heste som os selv!
Igen arrangerede Belinda B. Carlsen 
fællesspisning på campingpladsen, hvor 
menuen selvfølgelig bestod af paella. Her 
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var det vidunderligt at opleve, at det ikke 
kun var udstillerne, som deltog, men også de 
medlemmer af foreningen, som havde besøgt 
dyrskuet. En aften i selskab med masser af 
P.R.E.-hestefreaks, nydt med gode alkoholiske 
drikke og lækker mad. Tak til Belinda og 
Carsten for værtskabet! 

Det er jo altid sådan, at de fleste af udstillerne 
medbringer en hestepige eller -mand. Ofte går 
det sådan, at disse mænd - de første par timer 
- har svært ved helt at finde deres plads i det 
store kaos forvoldt af hestepiger.  De ses ofte 
som værende dem, der slæber udstyr rundt på 
pladsen, dem der lader sig råbe lidt for meget 
af, dem der skaffer drikkevarer eller på anden 
nænsom vis forsøger at hjælpe. Dette års 
dyrskue var dog anderledes på denne front, 
da disse fortabte mænd dette år dannede en 
alliance. Dansk P.R.E. Avlsforenings jubilæum 
vil fremadrettet blive husket (af nogen), 
som det år, hvor Stalddrengenes Lav blev 
dannet med en stiftende generalforsamling på 
Roskilde Dyrskue 2019. 

En særlig tak skal for øvrigt lyde til Lavets 
formand, Jesper, for de mange flotte billeder, 
du knipsede af os alle hele weekenden 
igennem. 

Jeg sidder nu her og tænker tilbage på 
Roskilde Dyrskue 2019, som i særdeleshed 
blev markeret som værende et sandt 
jubilæumsår med P.R.E. heste kvalificeret til 
samtlige fælleskonkurrencer! Selvom det er 3 
hårde dage med mange aktiviteter, alt for lidt 
søvn og hårdt arbejde, er det også 3 dage med 
store grin, varme kram og kolde fadøl – 3 dage 
jeg ikke vil være foruden. 

Vi ses i 2021! 
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Stald Rohan
Avl og salg af P.R.E.
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Årets Basiskåring 2019
Årets basiskåring blev lagt sidst i september, og 
en forhåndstilmelding viste 15 heste. Men der 
smuttede lige 3 heste i svinget, så de 12 heste var 
fordelt med 5 stk. i Jylland og de resterende 7 på 
Sjælland.

Dyrlægen var i år Pablo Rivera, som vi har haft 
fornøjelsen af to gange før. Han har stor viden om 
PRE hesten, og hans vurdering baserer sig på, 
hvordan den originale spanske hest skal se ud. 
Dette gælder også bevægelserne. Her forklarede 
Pablo, at de skal have det høje knæløft. Så heste 
med ”varmblodstrav” fik ikke høje point for dette.

Vi startede i Skanderborg hos Heidi Laursen, og 
den første var hingsten Astuto PM på 6 år. En 
cremello farvet hingst fra stutteriet Paco Marti. 
Han opførte sig rigtig pænt, så det tog ingen tid at 
få taget de mange mål på ham. Dernæst var det en 
tur i ridehuset, så han kunne vise sine bevægelser. 
Vi synes jo, at han bevæger sig rigtig godt, men 
Pablo var ikke begejstret for hans trav, som han 
ikke syntes er typisk spansk. Sådan er vi jo så 
forskellige. Men Astuto fik sin basiskåring uden 
problemer.

Den næste var hoppen Herea SJ på 4 år, opdrættet 
af stutteri Sant Jordi og ejet af Bente Sund. Herea 
er en stor, mørk skimlet hoppe med en bestemt 
mening om tingene. F.eks. skulle hun nok selv 
bestemme, om hun skulle hjem eller ej. Men det 
fik Pablo hende overbevist om, at hun skulle, så til 
sidst trissede hun ind i traileren. Men alt det skete 
selvfølgelig efter, hun fik sin basiskåring. Ingen 
problemer med den.

Den næste var Dalila Casanova på 8 år, opdrættet 
af Yeguada Casanova og ejet af Jannie Fischer. 
Dalia er en sort hoppe med god masse og et sødt 
sind. Hun blev kåret uden problemer.

Så kom turen til Langdamgaard Alimia på 5 år, 
opdrættet af Langadamgaard og ejet af Lisa 
Svendsen. En yndig, lys skimlet hoppe med masser 
af hår og et rigtig sødt sind. Der var også en kåring 
til Alimia.

Til sidst kom Adel Nobleza på 5 år, opdrættet og 
ejet af Yeguada Nobleza ved Hans Henrik Larsen. 
Endnu en skimlet og pæn størrelse hoppe med et 
godt temperament. Det blev også til en kåring til 
hende.

Vi fik os en god og meget stor sandwich i den 
dejlige lyse stald, mens det væltede ned med 
regn udenfor. Vi hyggesludrede, og bagefter gav 
Pablo en hurtig gennemgang af kåringspapiret og 
svarede beredvilligt på spørgsmål. 
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Om søndagen ventede der 7 heste på Hovmarkens 
Ridecenter i Slagelse, og det var fordelt på to 
hingste og 5 hopper. Vi startede med hopperne, og 
den første var Mesalina IX på 10 år, opdrættet af 
Yeguada Rocamora og ejet af Maria Grazia Fontana 
Rose. Mesalina er en sort hoppe med dybde 
og bredde og et dejligt temperament. Hun var 
snorlige, og søndagens første kåring var i hus.

Næste hoppe var Østervangs Estrella på 5 år, 
opdrættet og ejet af Stutteri Østervangs ved Tina 
Hansen. Estrella er en brun hoppe med et godt 
temperament, dog var hun en smule usikker på 
situationen, da det var hendes første tur væk fra 
den hjemlige matrikel. Men hun gjorde, hvad hun 
fik besked på, og hun fik sin kåring.

Dernæst kom et af foreningens nyere medlemmer, 
Charlotte Hoffmann-Timmol med sine to hopper 
Pompeya BRH og Jarcia BRH, begge på 5 år. 
Pompeya er en skimlet og sporty hoppe med gode 
gangarter. Hun var velopdragen, og der var ingen 
slinger i valsen. Hun fik sin kåring med hjem i 
rygsækken. Så var det den brune Jarcia, der kom 
ind i ridehuset. Dejlig hoppe og meget spansk at 
se på. Der var også en kåring til hende, og det var 
der en af de unge piger på Timmol holdet, der var 
ovenud lykkelig for.

Den sidste af hopperne var palominofarvede 
Intrepida PM på 7 år fra Ninette Graugaard. 
Intrepida kommer også fra Paco Marti, som avler 
P.R.E. heste i specialfarverne. Hoppen havde et 
dejligt hingsteføl ved siden, og han var en rigtig 
kælegris. Under opmålingen gik Pablo rundt om 
hoppen nogle gange og tjekkede den ene hvide 
sok hos hoppen. Sokken var ikke helt korrekt 
tegnet ind i passet, og det var der måske en grund 
til. Sokken var et grænsetilfælde af, hvad der 
accepteres af aftegn hos P.R.E. hestene. Sokkerne 
må ikke nå op over forknæet hele vejen rundt. Gør 
den det, betegnes det som for store aftegn, som i 
sidste ende kan give brogede heste. Og det er ikke 
ønskeligt hos racen. Hos Intrepida var der dog ikke 
noget at være nervøs for. Sokken lavede en spids 
foran og bag på knæet – og resten af sokken var 
under knæet. Så det var godkendt. Og der var også 
en kåring til den guldfarvede hoppe.

Så blev det hingstenes tur, og vi startede med 
Denero på 5 år fra Kirsebærgården ved Anna 
Vestergaard Spindler. Super velopdragen hingst, 
som bare tog det hele med ophøjet ro. Han er 
meget racetypisk og havde rigtigt gode bevægelser. 
Så ingen problemer med at find en kåring til ham. 
Senere blev han redet i longe, og han har kun 
været redet ganske kort tid. Og sikke et skønt 
temperament. Cool, fremadgående og fokuseret. 
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Rosinen i pølseenden blev endnu en guldhest fra 
Ninette Graugaard. Hingsten Erudito PM på 3 år 
kom ind i ridehuset, som var det hjemme hos ham 
selv. Sød, interesseret i sine omgivelser og rolig. 
Også et rigtig skønt temperament. Han kunne også 
vise nogle gode gangarter, og han fik da også de 
højeste point denne weekend. Pablo udtalte også, 
at Erudito var en af de mest racetypiske P.R.E. 
heste i en specialfarve, som han havde set. Jeg 
kan godt forstå, at Ninette var ved at revne af 
stolthed.

En hyggelig weekend var slut, og det var skønt, at 
alle heste fik en kåring med hjem. Vejret var ikke 
det bedste, men så er det godt, at ridehuset er 
opfundet. Det er simpelthen uundværligt, når man 
bor i et land, hvor vejret kan svinge fra den ene 
yderlighed til den anden. 

Tak til foreningen og hesteejerne for en weekend i 
P.R.E. hestens tegn.

Hestene er her præsenteret i samme rækkefølge 
som til kåringen.

�

Ensueño JV, avlshingst 

�

�

Edoras P.R.E. 
-�Hvis du søger noget ganske særligt

Holbæk, Danmark 

Tel: +45 27 8888 65 

E-mail: zuzette@edoras.dk 

www.edoras.dk

FB: Edoras PRE 

Avlsfokus: godt sind og 
racepræg, middel højde, 

spændende farver

Narnia Edoras. Eneste hest i DK 

som er Pearl (Isabela)-farvet 
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Hjørring Dyrskue
Af Camilla Mellergaard Olsen 
og Birgitte Eiersted

Den 21. og 22. juni blev 
Hjørring Dyrskue afholdt i stiv 
kuling og småregn. Og på 
trods af, at kalenderen skrev 
sommer, så mindede det mere 
om efterår. 

Vi havde tilmeldt Stutteri 
Babiecas to avlshopper Benus 
Casanova og Batista Casanova. 
Vi var de eneste, der stillede 
med spanske heste igen, hvilket 
vi også var første gang i 2013. 
Der skulle også have været 
en plag med, men den måtte 
melde fra pga. en skade.

Hestene ankom torsdag sidst på eftermiddagen 
sammen med både køer, får og geder. De blev 
installeret i et par udebokse tæt på banerne og tæt 
på teltet for hestefolkene, så det var jo dejligt og 
praktisk.

Fredag deltog vi i åbningen af dyreskuet, og 
omkring middag skulle begge hopper fremvises i 
samme klasse. Det gik rigtig fint og som forventet. 
De opførte sig eksemplarisk og fik fine og fair 
kritikker. Batista fik 22 point og Benus fik 23 point 
og fløj samt ærespræmie fra avlsforeningen.

Lørdag skulle vi deltage i hestenes parade, og 
Benus var udtaget til konkurrencen om bedste 
hoppe på tværs af racer. Desværre vandt hun ikke, 
selvom vi klart vil mene, at hun var den absolut 
bedste på hele skuet, men sådan er det jo med ens 
egne hyppere, de er jo stjernerne. Prisen gik vist til 
en kæmpe matrone af en hoppe af enten jysk eller 
belgisk herkomst.

Lørdag aften pakkede vi igen vores heste og 
sydfrugter, hvorefter vi drog mod øst med 
solnedgangen og vinden i ryggen og hjem til vores 
varme senge og hjemlige græsmarker. 
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Det Fynske Dyrskue

Af Mette Anderen
Fotos: Jesper Rasmussen

JEG ELSKER MIN HESTERACE! Disse ord 
fangede jeg mig selv i at sige mange gange i 
den weekend. Helt Simpelt - jeg elsker deres 
smukke ydre, deres helt igennem fantastiske 
temperament,  og så holder jeg rigtigt meget 
af de mennesker, der vælger at følge med dem. 

For mig var dette års dyrskue en særlig 
oplevelse. For første gang i de 13 år jeg har 
udstillet, måtte vi på grund af jubilæet have 
heste med fra andre landsdele. Og det var 
lykkedes os at finde tre hingste, en hoppe 
med føl, tre hopper uden føl, en 2 års hoppe 
og to vallakker. Torsdag aften landende 
vi alle derude, fik pyntet vores gang og 
showboks pyntet op og fik gjort alle hestene 
klar. Vi var oppe i sekretariatet for at høre, 
hvordan hestegallaen skulle forløbe, dog 
uden egentligt at blive helt klar på, hvor vi 
skulle være. Det er bare nemmere på hest. 

Fredag morgen startede med et super hyggeligt 
morgenbord, og det var skønt at møde alle 
og lige få styr på dagen. Der var en del, vi 
skulle deltage i. Første opgave var mønstring. 

Martin Bloch var vores dommer igen i år, og 
han fik set dem alle efter i sømmene. Det gav 
følgende resultater:

 Hingste
Teofilo Z, ejet af mig: 23 point og 
ærespræmie.
 
Kike JV, ejet af Birthe Buhl Jensen: 23 point og 
ærespræmie..

Lopez IV, ejet af Belinda Bonn Carlsen: 23 
point og ærespræmie.

Hoppe med føl
Rohans Elenna, ejet af mig: 23 point og 
ærespræmie..

Hopper uden føl
 
Rohans Melian, ejet af Siff Pipaluk: 23 point og 
ærespræmie.
 
Lima de Cava, ejet af Anne Birgitte Krogh: 23 
point.
 
Langdamgaard Alimia, ejet af Lisa Svendsen: 
22 point.
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Hopper 3 år

Irene pyramid, ejet af Belinda Bonn Carlsen: 
22 point.

Vallakker
Doctor LXIII, ejet af Nanna Lyholm: 23 point 
og ærespræmie.
 
Amado XLVIII, ejet af mig: 21 point.

De fine point betød, at vi havde heste 
med til samtlige fælleskonkurrencer, som 
skulle løbe af stablen i løbet af weekenden. 

Efter bedømmelse var det tid til åbningen, 
og jeg blev både som avler, privatperson og 
formand for foreningen en lille smule stolt, da 
Belinda Bonn Carlsen på Lopez som fanefører 
og Thomas Lyholm på Doctor som wingman 
kom ridende rundt på pladsen og gik først ind 
i store ring med vogne og ryttere som følge. 
De var så smukke og helt rigtige oppe i front.
Derefter var der karakteristik, hvor vi jo får 
alle vores point og ordene fra dommeren med 
på vejen.

Kort efter karakteristikken var der ”Skuets 
bedste hoppe uden føl” ,hvor Siff Pipaluk og 
Rohans Melian var oppe at dyste.  Og lige 
efter, var der ”Skuets bedste vallak”, hvor 
Thomas Lyholm og Doctor var oppe og vise 
flaget. Og så var det direkte hen til opsadling, 
så vi kunne øve til hestegallaen.  Lad mig 
sige det på så godt dansk, som jeg kan: Det 
pissede ned i lårfede stråler, det tordnede 
og lynede, og halvt igennem showet, måtte 
de aflyse. Det blev simpelthen for farligt. 
Vi skulle ride vores Jubilæumsshow lørdag 
middag, og skulle ride det igennem lørdag 
aften også. Træningen til det blev så uden 
hest.. nede ved staldene. Alt var pivvådt. 

Lørdag morgen mødtes vi til morgenmad, 
nogenlunde tørre og ved godt mod. Vejret 
havde dog ikke helt sluppet sit tag, så flere 
gange i løbet af dagen var det meget, meget 
vådt at være udstiller. Irene Pyramid og 
Belinda Bonn Carlsen åbnede ballet; først til 
”trail in hand” og derefter til skuets bedste 3 
års hoppe. 

Lisa Svendsen og Alimia gik i store ring og 
viste, at man også kan skyde med bue og pil. 
Det er ikke nok at være smuk, alsidig - sej 
er man også. Det var ærgerligt, at de opviste 
lige netop der, hvor det regnede allermest om 
formiddagen. 
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Derefter gik det igen stærkt med få sadlet 
op til vores jubilæumsshow. Vi havde fået 5 
dansere fra Odense Danse Center danseskole 
for at danse i showet sammen med os. Paso 
doble musikken gik i gang, og ind kom 4 
ryttere med spanske flag; 2 hingste med hver 
deres mønstrer, og så hoppen med føllet. 
Vi startede ud med at vise vores hingste, 
på spansk maner i midten af ringen, mens 
rytterne red i yderkanten. Sangen Despacito 
gik i gang, og rytterne fik vist deres heste 
frem. I mellemtiden fik Belinda Bonn Carlsen 
skiftet til Western outfit. Da kvadrillen var slut, 
skiftede musikken til ”Counting the cattles”, og 
to smukke piger i spanske kjoler udgjorde det 
for tønderne til en omgang barrel race - hvor 
mange piger kunne han nå at indfange på 1 
minut. Derefter lavede vi en fælles afslutning 
og udridning. Da vi manglende en del 
fællestræning, var der nogle ting, der ikke lige 
sad i skabet, men vi var godt på vej. Vejret 
gjorde sit til, at tempoet blev holdt nede, men 
det var rigtig sjovt. 

Så var der lige en kort pause, inden vi skulle 
ud til skuets bedste hoppe med føl. Rohans 
Elenna og Rohans Tilion klarede det super fint. 
Og med mønstringskarakteren 10, 10, 10, 10, 
9 og 10 var jeg stolt! Min dejlige hoppe på 
5 år med føl ved siden havde igen vist, hvor 
fantastisk et temperament racen har. En kort 
pause, og så var der opstilling for publikum 
og slangegang. Derefter var der igen en kort 
pause, og så var vi klar til den første rigtige 
Galla. Gallaen på det Fynske Dyrskue er for 
alle heste, der har lyst til at deltage i samme 
ring i omkring 45 minutter. Det er heste for 
hånd, for vogn og under rytter. De år, vi har 
været flest, har der været omkring 200 heste 
i ringen. Temaet i år var Kim Larsen, og vi 
skulle vælge en sang, vi gerne ville ride til. 
Vi red som ”Det dårlige selskab” (Vi er dem, 
de andre ikke må lege med), så i fuldt rocker 
outfit, med langt hår og pandebånd eller 
hanekam, i læder og med fælles rygmærke gik 
vi i gang. Fem ryttere og fem heste: Belinda 
Bonn Carlsen og Lopez IV, Thomas Lyholm 
og Doctor LXIII, Siff Pipaluk, mig og Rohans 
Melian, Emma Buhl Dreichgræber og Kike JV 
og Anne Birgitte Krogh og Lima de Cava. 

Da vores øvetid var blevet aflyst, var det 
noget hektisk med, hvor de skulle befinde sig 
hvornår. Men det blevet redet igennem, og jeg 
sad på tilskuerpladsen til det meste og nød 
det. Jeg skulle lige have Teofilo Z med ud til 
”Skuets bedste hingst”, så var det også klaret 
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den dag. 

Det var en træt flok, der satte sig til rette ved 
middagsbordet til Belindas berømte Paella, 
men hvor var det dog hyggeligt. Et par flasker 
Verdi, rødvin og sodavand senere og en masse 
hyggelige historier, var det tid at komme i 
seng. Jeg tror, jeg taler for os alle, når jeg 
siger, vi sov godt den nat. Jeg var nærmest 
lige kommet hjem, da jeg fik beskeden: 
”De spanske rider centrum i morgen, jer 
alene, giv den gas”! Okay! Ingen pres! 

Søndagen var så dagen, hvor det hele var 
lidt mere med os. Vejret var dejligt, og der 
kom mange folk forbi stalden. Showet var 
gennemredet, og vi stod til ærespræmie med 
intet mindre end 6 heste ud af 9. Gallaen var 
afprøvet; lige på nær, at vi i 15 minutter fik 
”centrum af centrum”. Så vi havde tid og plads 
til at vise, alt hvad racen kan. Jeg havde lånt 
Rohans Melian igen, og må sige, at det var 
sjovt; ikke mindst at ride ”motorvejen” ud. Der 
giver du den alt den gas, du kan, og som du 
mener, din hest kan magte. Det er altså sjovt. 
Særligt, når alle 5 heste efter en galop på fuld 
skrue, går i samlet skridt helt roligt ud af ringen.    

Det var en helt fantastisk weekend. Kunne jeg 
have ændret én ting, så skulle vi have haft en 
dag mere. Nu havde vi lige styr på det hele, 
og vejret var med os. Selskabet var super 
hyggeligt, og hestene var søde. Det var helt 
igennem hyggeligt, sjovt og dejligt. Og nu, når 
jeg sidder her 7 måneder senere og skriver 
dette, kan jeg kun sige én ting - JEG ELSKER 
MIN HESTERACE! 

Vi ses i 2021!
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DAMOCHA 2019

Af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Tales By Sipo v/Sandra Hornshøj Buus
og Jesper Rasmussen

Det var foreningens 25 års jubilæum i 2019, og 
alle sejl var sat for at tilbyde et championat med 
lavt tilmeldingsgebyr. Det kunne blandt andet lade 
sig gøre på grund af et sponsorat på 25.000 kr. fra 
Nordea Fonden og store, flotte jubilæumsrosetter 
sponsoreret af Middelfart Sparekasse.

Championatet foregik på Midtjysk Ridecenter, og 
der var tilmeldt 26 heste. Foreningen havde dog 
håbet på et antal, der lå på 30 heste eller mere, da 
der altid er risiko for, at der kommer et par afbud. 
Men der kom ingen afbud, så fredag aften stod der 
26 P.R.E. heste i staldene, fordelt på 17 hopper, 7 
hingste og 2 vallakker.

Det var en yderst veloplagt dommer, vi havde fået 
i år. En dommer, der er dedikeret til horsemanship, 
naturlige gangarter og samspillet mellem hest 
og rytter. Linda Øland var endnu engang vores 
utrættelige tolk, der med sprudlende humør løser 
sin opgave til UG.

Min opgave var endnu engang at sidde med 
konkurrenceprogrammet på laptop’en, og jeg tog 
lige en lynrunde i programmet, for det var alligevel 

3 år siden, jeg havde siddet med det sidst. Og 
det skulle ikke undre mig, hvis der var kommet 
opdateringer i mellemtiden. Det var der også, men 
de var logiske og tiltrængte.

Pointsystemet følger 10 skalaen, og hestene kan få 
max. 100 point for eksteriør (morfologi), 22,2 point 
for gangarter og 25 point for rideprøven (summen 
er 100, men den tæller kun 25%; derfor 25 point). 
Hingste og vallakker fra 4 år og opefter skal 
obligatorisk gå en rideprøve, så deres pointsum for 
eksteriør tæller 75%.

Lørdagen startede vi med mønstringer, og der 
blev lagt ud med sektion 8, hingste på 4 år, og 
her var der en enkelt hingst tilmeldt. NR Vaquero 
kommer fra Sverige og ejet af Mika Nordström. En 
stor, brun hingst med lovende bevægelser. Den 
var stadig lidt ranglet og unghesteagtig, men den 
skal nok udvikle sig godt. Han fik 50,423 point for 
sit eksteriør og 15,546 point for sine bevægelser. 
Så blev det spændende at se ham under rytter til 
rideprøven om søndagen.

Næste klasse var sektion 9, hopper på 5-6 år. 
Her var der to tilmeldt, og den første var Rohans 
Elenna, ejet af Mette Andersen på Fyn. En 
brunskimmel hoppe opdrættet af Mette Andersen 
selv, og Elenna havde sit hingsteføl med ved siden, 
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som stod for en gang skøn underholdning. Elenna 
fik en pointsum på 63,720 for eksteriør og 13,320 
point for gangarterne. 

Så kom Rohans Melian, ejet af Sif Pipaluk på Fyn. 
Melian er en mørk gråskimmel, ligeledes opdrættet 
af Mette Andersen. Melian fik en pointsum på 
65,840 for eksteriør og 14,060 point i gangarter. 

Rohans Melian blev dermed nr. 1 i sin klasse og fik 
også en roset for bedste gangarter i klassen.

Sektion 10, som er klassen for hingste på 5-6 år, 
talte også kun en enkelt hest. NR Jaranero, ejet af 
Mika Nordström fra Sverige, var som sin halvbror 
i sektion 8, en stor mørkebrun hingst med gode 
bevægelser. Jaranero fik 49,733 point for eksteriør 
og 16,650 for gangarterne. 

I klassen for hopper på 7 år og ældre, sektion 11, 
var der 8 hopper tilmeldt. Og da hopperne kom 
i ridehusest for at skridte et par omgange for 
dommeren, var det med hyl og vrinsk. For inde i 
stalden kaldte føl, plage og ungheste, og det kunne 
hopperne slet ikke rumme. De var – eller havde 
trods alt været – mødre! Så man må sige, at de 
kom ind fulgt af en øredøvende fanfare.

Første hoppe var Batista Casanova, ejet af Camilla 
Mellergaard Olsen fra Jylland. En brun hoppe, som 
indtil nu har fået et enkelt afkom – og det var den, 
der stod og kaldte i stalden. Trods hoppens tvivl, 
om den skulle adlyde sit menneske, eller løbe ind 
til sit afkom, blev det en pæn mønstring, dog noget 
uro under opstillingen. Batista fik en pointsum på 
56,240 og 12,950 for gangarter.

Dernæst kom den helt lyse, skimlede hoppe Sena 
GL, ejet af Sabrina Concu fra Jylland. Denne hoppe 
havde ikke noget afkom med, men en foldkammerat 
stod også i stalden og kaldte på hende. Så hun 
var kørt noget op, og mønstreren havde lidt af en 
opgave. Men det lykkedes, og Sena fik en pointsum 
på 55,390 og 8,140 for gangarterne. Sena nægtede 
at vise en ordentlig galop, og hun var anspændt i 
både skridt og trav. Rigtig ærgerligt, når hesten har 
gode gangarter, og så taber hovedet lige nøjagtigt 
på det tidspunkt, hvor det hele gælder.

Så kom turen til Equilla, ejet af Heidi Laursen fra 
Jylland. En mørk, skimlet hoppe med god dybde og 
bredde. Som resten af flokken var hun også kørt 
noget op, så også hun var spændt i sine gangarter, 
og det indvirker på pointene; desværre. Hun fik en 
pointsum på 59,560 og 10,360 for gangarterne.

Næste hoppe var Lima de Cava, ejet af Anne Birgitte 
Krogh fra Sjælland. Lima er næsten helt hvid nu 
med enkelte grå og brune ”bomber” på benene. 
Hoppen virkede en anelse forvirret over det store 
hurlumhej fra de andre hopper, men valgte så at 

slå koldt vand i blodet. Det tror jeg hendes ejer var 
glad for. Lima opnåede en pointsum på 59,690 og 
12,580 point for gangarterne.

Nu var der efterhånden kommet mere ro på 
damerne, og næste hoppe var Despierta Antoni, 
ejet af Anna Vestergaard Spindler fra Sjælland. 
Hoppen er kridhvid, så der skal skrubbes noget for 
at holde farven. Det blev til en fin mønstring, og 
hoppen fik en pointsum på 66,470 og 13,690 for 
sine gangarter.

Turen var nu kommet til Benus Casanova, endnu 
en brun hoppe ejet af Camilla Mellegaard Olsen fra 
Jylland. Hoppen har tre gode gangarter, hvilket også 
afspejlede sig i pointene. Benus fik en pointsum på 
65,820 og 15,910 point for sine gangarter.

Næstsidste hoppe var den buckskinfarvede Fidata, 
ejet af Sabrina Concu fra Jylland. Hoppen havde 
desværre trådt forkert, så hun var ikke rengående. 
Fidata fik en pointsum på 49,300 og 8,140 point for 
gangarterne.

Den sidste hoppe var kulsorte Violeta LIX, ejet 
af Heidi Laursen fra Jylland. Der var nu helt ro 
på hopperne, og Violeta lavede en rigtig pæn 
mønstring. Hun opnåede en pointsum på 65,140 
og 14,060 for sine gangarter. 

Placeringen blev en 1. plads til Despierta Antoni, 2. 
plads til Benus Casanova og 3. plads til Violeta LIX. 
Bedste gangarter i klassen gik til Benus Casanova.

I sektion 12, som er for hingste på 7 år og ældre, 
var der 3 heste tilmeldt. Den første var Jaen JM II, 
ejet af Susanne Jensen fra Sjælland. Jaen er en lys 
skimlet og charmerende hingst med rigtigt gode 
gangarter. Han fik 44,348 point og 15,540 point for 
sine gangarter.

Næste hingst var Lopez IV, ejet af Belinda Bonn 
Carlsen fra Sjælland. Han er en mørk skimlet 
hingst med godt racepræg. Han har også været 
udstillet i Belgien, Norge og Spanien (SICAB), så 
de er et godt trænet makkerpar, når det kommer 
til championater. Der var da heller ikke noget at 
udsætte på mønstringen, og Lopez fik 51,053 point 
og 14,800 for gangarterne.

Sidste hingst var den sorte Kike JV, ejet af Birthe 
Buhl Jensen fra Jylland. Kike er en meget køn hingst 
med masser af hår, og han har gode bevægelser. 
Han fik 47,843 point og 14,800 for sine gangarter.

Placeringen blev dermed Lopez IV på 1. pladsen 
(ved kun 2 heste, er der kun 1 placering), og 
rosetten for de bedste gangarter gik til Jaen JM II.

Inden pausen gik vi i gang med klassen for 
vallakker. Her var der to tilmeldte i sektion 15.
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NR Vaquero ejet af A. Nibor AB v/Mika Nordström, Sverige.

Rohans Elenna ejet af Stald Rohan v/Mette Andersen.

Rohans Melian ejet af Pipaluks P.R.E. ved Siff Pipaluk.

NR Jaranero ejet af A. Nibor AB v/Mika Nordström, Sverige.
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Første vallak var Doctor LXIII, ejet af Nanna 
Lyholm fra Fyn. Han er en næsten helt hvid hest 
med masser af dybde og bredde. Han fik 50,408 
point og 14,800 for gangarterne.

Næste vallak, og den sidste i klassen, var Montañero, 
ejet af Karin Birkedal fra Fejø. Vallakken er ved at 
være en ældre herre, men det kunne absolut ikke 
ses på hesten. Han fik 41,123 point og 10,360 for 
gangarterne.

Efter frokosten gik vi i gang med de unge heste. 
Sideløbende var der clinic med Christina Barimani.

Sektion 1, som er klassen for 1 års hopper, havde 
3 tilmeldte. Den første var Disa Nor, ejet af Camilla 
Mellergaard Olsen fra Jylland. En langbenet hoppe 
med en smuk, brun farve. Og den havde rigtigt fine 
gangarter, selvom de er noget stramme i betrækket 
i den alder. Disa fik 65,010 i pointsum og 12,210 
for sine gangarter.

Den næste var Lontana di Concu, ejet af Sabrina 
Concu fra Jylland. En sort og langbenet hoppe 
i rivende udvikling. Hun trykkede sig lidt i 
mønstringen og fik derfor ikke vist sig optimalt. 
Hun fik 46,650 i pointsum og 10,730 i gangarter.

Den sidste var Alva Nor, ligeledes ejet af Camilla 
Mellergaard Olsen fra Jylland. Også brun og 
halvsøster til den første fremviste. Hun fik en 
pointsum på 61,500 og 11,470 for sine gangarter.

Dermed gik 1. pladsen – Bedste 1 års hoppe - og 
rosetten for bedste gangarter til Disa Nor.

Der var ingen tilmeldte 1 års hingste, så næste 
klasse var sektion 3, hopper på 2 år. Her var der to 
tilmeldte.

Den første var Generosa DRK, ejet af Anna 
Vestergaard Spindler fra Sjælland. En brunskimlet 
hoppe af rigtig god type. Mønstringen gik fint, dog 
blev der ikke vist så meget galop, og det trækker 
ned. Generosa fik en pointsum på 65,470 og 
11,470 for sine gangarter.

Den sidste var Enigma Edoras, ejet af Zuzette Kraft 
fra Sjælland. Enigma er smoky black pearl, hvor 
pearl er en unik farve for hestene på den Iberiske 
halvø. Enigma var ikke samarbejdsvillig under 
mønstringen og viste ikke rigtigt sine gangarter, og 
det var synd. Så hun endte med en pointsum på 
54,400 og 8,510 point for sine gangarter.

1. pladsen og rosetten for bedste gangarter gik til 
Generosa DRK.

Næste sektion var sektion 5, som er unghopper på 
3 år. Der er meget tydelig forskel i udviklingen, når 
man ser en 2 års og en 3 års ved siden af hinanden. 

Der er kommet mere ”hest” på 3 års hestene.

Første hest var Irene Pyramid, ejet af Belinda Bonn 
Carlsen fra Sjælland. Irene er en skimlet hoppe, 
og hun er i fuld gang med at lægge bredde til. 
Hun fik en pointsum på 57,940 og 11,470 for sine 
gangarter.

Sidste hest i klassen var Flora DRK, ejet af Anna 
Vestergaard Spindler fra Sjælland. En mørk skimlet 
hoppe med helt hvid man og hale. Flora er ligesom 
Irene i fuld gang med bredden, og de to hopper 
skal nok blive nogle brede madammer. Flora fik en 
pointsum på 65,380 og 11,100 for sine gangarter.

Så det blev Flora DRK, der løb med 1. pladsen og 
rosetten for bedste gangarter.

Nu var vi så nået til den sidste klasse, som var 
sektion 6, hingste på 3 år. Her var der også to 
tilmeldte.

Den første var Adelaido Pyramid, ejet af Lisa 
Plambek fra Sjælland. En køn, skimlet hingst med 
et godt temperament og gode bevægelser. Han 
fik 62,970 i pointsum og 14,800 point for sine 
gangarter.

Dagens sidste hest var Timido IX, ejet af Sabrina 
Concu. En køn, mørkebrun hingst med et godt 
udtryk. Han var dog noget anspændt, og det 
smitter af på karaktererne; især når de skal vise 
deres gangarter. Han fik en pointsum på 53,080 og 
10,360 for sine gangarter.

1. pladsen og rosetten for bedste gangarter gik til 
Adelaido Pyramid.

Man kan jo diskutere, om det er givtigt at udstille 
de unge heste, da de ofte ikke viser sig optimalt 
i gangarterne, fordi de stadig vokser og er i 
udvikling. Og dem, der avler, ved jo også godt, at 
de kan være heldige til championatet at ramme 
den periode, hvor de ikke vokser – eller omvendt 
kan de være uheldige, at hesten vokser, er stram 
og går meget kort og anspændt. Om ikke andet 
får avlerne en vurdering af deres ungheste og et 
lille fingerpeg om, hvor det bærer hen ad med 
udviklingen af dem. Pointarket er nemlig delt op i 
mange områder af hestens krop, og her kan man 
se karaktererne for de enkelte dele.

Samme dag blev gangartskonkurrencen og 
championtitlerne for de unge heste (2-3 år) 
afviklet. 

Bedste gangarter for de unge heste gik Generosa 
DRK, ejet og opdrættet af Anna Vestergaard 
Spindler.

Champion unghoppe blev Generosa DRK, mens 
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Batista Casanova ejet af Stutteri Babieca v/Camilla Mellergaard Olsen.

Sena GL ejet af Stutteri Di Concu v/Sabrina Concu Krogsholm.

Equilla ejet af Stutteri Pilegaarden v/Heidi Laursen.

Lima de Cava ejet af Yeguada de Lima v/Anne Birgitte Krogh
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Reserve champion unghoppe blev Flora DRK 
– begge ejet og opdrættet af Anna Vestergaard 
Spindler.

Champion unghingst blev Adelaido Pyramid, ejet af 
Lisa Plambek, og Reserve champion unghingst blev 
Timido IX, ejet af Sabrina Concu.

Dagen sluttede med show i Working Equitation 
ved Christina Bye Winding og dernæst fælles 
ryttermiddag, som foregik med masser af snak og 
gode grin.

Søndagen startede med rideprøven, og her var 
der ikke kun hingste og vallakker til start. Fem af 
hopperne var også stillet til start, og de skulle på 
til sidst. Vi startede med Nr. Vaquero, og det var 
et fint og korrekt program. Hingsten var meget 
cool og gjorde, hvad den blev bedt om. Og der var 
et fint samarbejde mellem hest og rytter. Han fik 
16,335 point for sin rideprøve. Og nu kunne vi se 
det endelige resultat, som blev 66,758 point.

Næste hingst var Kike JV, der rutineret viste, 
hvordan det skulle gøres. Ingen slinger i valsen, og 
han fik 16,073 point. Hans pointsum blev 63,916.

Så kom turen til Jaen JM II, som gik en rigtig fin 
rideprøve med ørerne fremme og et glad udtryk. 
Det blev til 15,625 point og en pointsum på 
59,973.

Lopez IV var den næste hingst på programmet, og 
han var en smule ukoncentreret. Hans dame var jo 
med i byen. Han gik dog et pænt program og fik 
15,000 for rideprøven og dermed en pointsum på 
66,053.

Så kom Mika Nordströms næste hingst på banen. 
NR Jaranero viste meget stilsikkert ridepøven og 
opnåede 17,408 point og en pointsum på 67,141.

Nu var det vallakkernes tur, og vi lagde ud med 
Doctor LXIII. Han er en super rutineret hest, og 
det afspejlede sig også i rideprøven. Han fik 14,468 
point og en pointsum på 64,876.

Så kom Montañero, som blev redet af Belinda 
Bonn Carlsen, der lige måtte springe til for at få 
vallakkens rideprøve med også. Det gik ganske 
fint, og han fik 13,303 point og en pointsum på 
54,426.

Vi sluttede med hopperne, og den første var Batista 
Casanova. Selvom hun var spændt lidt op, gik det 
udmærket. Hun fik 13,573 point. Hopperne har jo 
allerede fået deres totalsum, så rideprøvens point 
tæller ikke i det samlede resultat. Men hopperne 
kan være med om championtitlen ”Bedste 
rideprøve”.

Næste hoppe var Lima de Cava. Hun gik et rigtigt 
fint program og fik 11,783 point.
Næste dame var Rohans Melian. Hoppen blive redet 
som en unghest skal rides, så det var en fornøjelse 
at se på. Ridtet blev belønnet med 14,190 point.

Så kom Benus Casanova, som vi regnede med 
ville løbe med titlen Bedste Rideprøve. Men 
det var Benus ikke enig i. Hun var træt og ville 
ikke samarbejde, så rytteren gav op halvt inde i 
programmet. Rigtig ærgerligt, men man skal også 
være fair overfor hesten. Og jeg tror, at alle var 
enige med rytteren. Benus fik 7,810 point.

Sidste hoppe var Despierta Antoni, der gik et rigtig 
fint program uden at rokke et øre. Hun fik 12,863 
point.

Vi kunne nu uddele rosetten for Bedste Rideprøve 
pr. sektion, og det blev en roset til:
Sektion 8: NR Vaquero
Sektion 9: Rohans Melian
Sektion 10: NR Jaranero
Sektion 11: Batista Casanova
Sektion 12: Kike JV
Sektion 15: Doctor LXIII

Herefter gik vi i gang med gangartskonkurrencen 
for de voksne heste. Og det blev NR Jaranero fra 
Sverige, der løb med den titel. 

Og så stod den på foreningens præmier. Bedste 
Danskopdrættede P.R.E. blev Lopez IV ejet og 
opdrættet af Belinda Bonn Carlsen, Yeguada 
Destinada.

Bedste vallak blev Doctor LXIII, ejet af Nanna 
Lyholm, Stutteri Lyholm.

Bedste mønstrer blev Mika Nordström fra Sverige.

Nu manglede vi at finde champions blandt hingste 
og hopper. Lidt forkert startede vi med hingstene, 
men det har vi så skrevet os bag ørerne. Hingstene 
blev rangeret op i ridehuset, og dommeren gik 
rundt og gjorde sig det sidste indtryk. At en hest 
med de højeste point også bliver vinderen er ikke 
altid tilfældet, så man kan ikke vide sig sikker. 
Og det skete også her. For rent faktisk havde NR 
Jaranero de højeste point, men han blev ikke taget 
i betragtning som hverken champion eller reserve 
champion.

Reserve champion blev Kike JV, ejet af Birthe Buhl 
Jensen, Stald Oreo. Og champion titlen gik til Lopez 
IV, ejet og opdrættet af Belinda Bonn Carlsen, 
Yeguada Destinada.

Hos hopperne gik titlen som reserve champion 
hoppe til Rohans Melian, ejet af Sif Pipaluk, 
Pipaluks P.R.E.. Champion hoppe blev Despierta 
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Despierta Antoni ejet af Stutteri Kirsebærgården v/Anna Vestergaard Spindler.

Benus Casanova ejet af Stutteri Babieca v/Camilla Mellergaard Olsen.

Fidata ejet af Stutteri Di Concu v/Sabrina Concu Krogsholm.

Violeta LIX ejet af Stutteri Pilegaarden v/Heidi Laursen.
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Jaen JM II ejet af SJ Breeding v/Susanne Jensen.

Lopez IV ejet af Yeguada Destinada v/Belinda Bonn Carlsen.

Kike JV ejet af Sald Oreo v/Birthe Buhl Jensen.

Doctor LXIII ejet af Stutteri Lyholm v/Nanna Lyholm.
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Montañero ejet af Stutteri Marienlund v/Karin Friis Birkedal.

Disa Nór ejet af Stutteri Babieca v/Camilla Mellergaard Olsen.

Lontana di Concu ejet af Stutteri Di Concu v/Sabrina Concu Krogsholm.

Alva Nór ejet af Stutteri Babieca v/Camilla Mellergaard Olsen.
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Generosa DRK ejet af Stutteri Kirsebærgården v/Anna Vestergaard Spindler.

Enigma Edoras ejet af Stutteri Edoras v/Zuzette Kraft.

Irene Pyramid ejet af Yeguada Destinada v/Belinda Bonn Carlsen.

Flora DRK ejet af Stutteri Kirsebærgården v/Anna Vestergaard Spindler.
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Adeleido Pyramid III ejet af Stutteri Plambek v/Lisa Plambek.

Timido IX ejet af Stutteri di Concu v/Sabrina Concu Krogsholm.

Antoni, ejet af Anna Vestergaard Spindler, Stutteri 
Kirsebærgården.

Rideprøven har også to championtitler, og de gik 
begge til Sverige. Det blev NR Vaquero, der blev 
Rideprøve Reserve Champion, og så NR Jaranero 
der blev Rideprøve Champion. I anledningen af 
foreningens jubilæum havde bestyrelsen fået lavet 
nogle helt specielle præmier til championtitlerne 
– en krystal ”diamant” med foreningens 
jubilæumslogo. 

En herlig og hektisk weekend var slut, og alle 
gik i gang med at pakke sammen og pakke ned. 
Alle deltagere havde fået en mulepose med en 
jubilæumsroset, bolcher til både hest og rytter og 
et gavekort til et foto af hesten. Gavekortet valgte 
alle at indløse på stedet, hvor den professionelle 
fotograf også havde taget fotos under hele 
championatet. 

Næste championat bliver i 2021 og afholdes på 
Sjælland.

DAMOCHA står for Dansk Morfologisk Championat og er en unik konkurrence for 
P.R.E. heste.

Hestene bedømmes af en professionel dommer fra Spanien, og hestene fremvises 
for hånd i alle tre gangarter. Heste på 4 år og derover skal også gå en rideprøve. 
Denne er obligatorisk for hingste og vallaker, men frivillig for hopperne.

Kom og vær med til en hyggelig og stemningsfuld weekend fuld af smukke heste, 
der konkurrerer om flotte rosetter og præmier.
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P.R.E. hestens farver

Af Zuzette Kraft
Fotos: Private 

Historie – skiftende farvemode
”Ungheste, hvis natur indeholder alle fire elementer 
(jord, luft, vand og ild) i lige portioner, vil være 
perfekte; de har grå pels og vil være meget 
noble”. 

Denne overbevisning var baggrunden for den 
beslutning, der lå bag, at skimmel pelsfarve skulle 
have høj prioritet i skabelsen af den spanske hest. 
Avlen af den rene spanske hest blev grundlagt 
af den spanske kong Felipe II i 1600-tallet, hvor 
renæssancen havde sit tag i hele den Europæiske 
adel. Den antikke, græske tankegang og videnskab 
var dybt beundret, og satte dagsordenen for mange 
overbevisninger overalt i Europa. Man mente, at 
hver hestefarve havde en forbindelse til et af de fire 
grundelementer, og at man derved kunne forudsige 
en unghests natur og temperament. Troen var så 
udbredt, at heste, der blev valgt til at skildre en 
mytisk kamp til at profetere sejr i et slag, eller til at 
overbringe gode nyheder, altid var hvide; den gode 
prins rider altid på en hvid hest, og den slemme på 
en sort. Alle typer af heste og i alverdens farver 
blev brugt til at grundlægge den spanske hest, 
men den dominerende farve blev hurtigt skimmel, 

Forrest en hest, der er pearl. Bagved en hest, der er smoky black pearl.

eftersom der blev selekteret for denne farve. I 1756 
var 72,72% af alle spanske heste skimler. Efter 
den franske invasion i starten af 1800-tallet blev 
brun den foretrukne farve, og skimmel kom på en 
andenplads, og i 1822 var 20,37% af hestene i de 
kongelige stalde i Cordoba skimlede, og 49,28 % 
var brune. Andre farver, som før sjældent sås, fordi 
de var kamufleret med skimmel, dukkede også op; 
de sorte repræsenterede 18%, og 9,47% var bayo 
(buckskin). I 1831 kom skimmel igen på mode, og 
den har dominereret racen lige siden. Så bortset 
fra en kort periode i 1800-tallet har skimmel været 
den mest udbredte farve hos de spanske heste. 
I 1970-erne blev alle andre farver end skimmel, 
brun og sort forbudt i avlen. 

I slutningen af 1980-erne blev den spanske hest 
for alvor populær udenfor Spaniens grænser, og 
efterspørgslen på heste i andre farver end skimmel 
blev i højere og højere grad efterspurgt op gennem 
1990-erne, fordi folk gerne ville have noget ikke 
alle andre havde. I midten af 1990-erne var der 
ca. 80% skimlede, 15% brune og 5% sorte. I 
takt med, at avlerne fik farver frem i stedet for 
skimmel, dukkede der farver op, som havde været 
skjult i mange år, fordi heste, der bar farven, var 
skimlet af, før de var registreret, og her begynder 
det at blive rigtig spændende. For det medførte 
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fremkomsten af glemte farver; heriblandt en af 
verdens absolut mest sjældne farver, nemlig pearl, 
som beskrives nærmere senere i artiklen. I starten 
af 00’erne blev alle farver igen tilladt, undtagen 
farver der omfatter store hvide tegninger, dvs. 
brogede (og plettede) heste er altså ikke tilladt.

Pigment, pigmentfordeling og basis heste-
farver
Der findes to forskellige pigmenter hos heste: Sort 
pigment (eumelanin) og rødt/rødbrunt pigment 
(pheomelanin). Grundfarven i alle hår på en hest 
er rød, også de sorte hår har rød grundfarve, og 
det er derfor sorte heste kan få et rødligt skær, når 
de f.eks. bleges af solen. Det sorte pigment bliver 
nemlig hurtigere bleget end det røde, og derfor 
står den røde farve mere frem og giver et rødligt 
skær. Det vil også sige, at en sort hest producerer 
både rødt og sort pigment i alle hår, uanset hvor 
sort den er, men en rød hest har ikke evnen til at 
producere sort pigment. 

Alle heste producerer mest pigment i langhår og på 
ekstremiteter (ben, ørekanter, næseborskanter). 
På hals, hoved og krop bliver der produceret mest 
pigment på den side, der vender mod solen, og 
mindst ned mod bugen og bløddele (lyske, siden af 
mulen og under øjnene).

Der findes tre basisfarver hos heste: Brun, sort og 
rød, og alle andre farver er modifikationer af en af 
de tre basisfarver. Alle tre basisfarver findes hos 
P.R.E. hesten.

Brun/agouti: Brune heste er i princippet ikke 
brune, for brunt pigment findes ikke hos heste. 
Andre sprog har også valgt andre betegnelser 
for det, vi på dansk kalder brun hos hesten, 
f.eks. siger Spanierne: Castaña (= kastanje) og 
på engelsk kaldes farven bay. Brune heste kan 
producere rødt og sort pigment; hesten har sorte 
langhår, sorte ekstremiteter (rand på næsebor, 
rand på ører og ben fra ca. midt på og ned), og 
resten af kroppen er som udgangspunkt rød. De 
røde hår kan have delvis farvning af sort, som 

altid starter på hårspidsen. Hos meget mørkebrune 
heste er næsten hele hårstrået farvet sort (bug, 
lyske, mule, og rand under øjnene er som regel 
røde). Den farvefordeling, der ses hos den brune 
hest, kaldes på fagsprog for agouti. Agouti findes 
hos de fleste pattedyr, så det kan spores meget 
langt tilbage til en fælles forfader, men det kommer 
lidt forskelligt til udtryk hos de forskellige arter; en 
almindelig stribet kat er agouti, et rådyr er agouti 
og en hare er agouti. 

Sort: Det er enkelt; alle hår laver sort pigment.

Rød: Hesten kan ikke lave sort pigment, og derfor 
er alle hår kun farvet med rødt pigment.

Helt kort, forenklet og basalt om genetik
Hestens fulde DNA består af 32 kromosompar, og 
hesten arver et sæt fra hver forælder. Kromosomerne 
indeholder alle generne, dvs. hesten ender op med 
2 af hvert gen - et fra mor og et fra far. Når hesten 
selv skal have afkom, bliver dens gener delt i to 
bunker med et af hvert gen i hver bunke, og hver 
bunke får sin egen kønscelle (kønsceller = æg og 
sædceller), altså hesten giver kun halvdelen af sine 
gener videre til et afkom, ellers ville mængden af 
gener fordobles for hver generation (samme gælder 
også for alle andre pattedyr). Hvert gen i DNA-er 
kan findes i flere variationer; et oprindeligt og 
indtil flere mutationer, men hvert individ kan stadig 
kun have højest to udgaver af et gen. Eksempel: 
Genet X findes i 3 varianter X, x, og xp inden for en 
dyreart. Man vil aldrig finde et dyr, der har både X 
x xp (medmindre, der er tale om en alvorlig fejl), 
da den kun kan få max. et gen fra hver forælder. 
Dyret kan så være XX, Xx, Xxp, xx, xxp, xpxp alt 
efter, hvad dens forældre har haft mulighed for at 
give videre.

Genetik for basisfarver
Hestens basisfarve styres af to forskellige genpar; 
Agouti og Extension
Agouti styres af genet ”A”, som bestemmer, hvordan 
det sorte pigment skal fordele sig. Har hesten et 
A, så slår agouti-mønsteret igennem, og hesten 

Brun hest. Brun hest med 1 prl gen og 1 nD1.
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bliver brun/agouti, dvs. nogen hår producerer 
kun rødt pigment, og andre hår bliver produceret 
med begge farvepigment. Der findes en variant af 
genet, som betegnes ”a”, som gør, at alle hår på 
hele hesten producerer både sort og rødt pigment, 
som medfører, at hesten ser sort ud. 

Genet ”a” er recessivt, hvilket betyder, at det ikke 
har nogen effekt, medmindre hesten har det både 
fra sin far og mor. Altså, har hesten a fra mor og a 
fra far (aa), så har den sort basisfarve. Men har den 
Aa, dvs. den ene forælder har givet den et A og den 
anden forældre et a, så er hesten agouti/brun. Og 
har begge forældre givet et ”A”, er den naturligvis 
også agouti/brun. Der kan ikke ses forskel på, om 
hesten er AA eller Aa.

Extension: Det gen, der styrer, om hesten kan 
lave sort pigment, er extension-genet. ”E”-genet 
gør det muligt for hesten at lave sort pigment. Der 
findes en variant af genet, som betegnes: ”e”. ”e” 
gør, at hesten ikke kan producere sort pigment. 
”e” er recessivt, dvs. den skal have ”e” fra begge 
forældre for at blive rød. Så længe hesten har 
mindst et ”E”, kan den producere sort pigment, 
dvs. heste der har fået Ee og EE kan producere 
sort pigment, og der kan ikke ses forskel på heste, 

Løsning til quiz 1: 

1: brun        2: sort 

3: rød        4: brun

5: sort        6: Brun

7: rød        8: rød

Skimmel med brun basisfarve og 2 nD1-gener Nærbillede af samme hest viser tydeligt, at den 
er skimmel.

der er EE og Ee.

Summa summarum:
En brun hest er enten AA eller Aa, og en sort hest 
er altid aa. Men hesten har jo også E-gener. Hvad 
sker der så, hvis den er AA Ee for eksempel? AA 
siger, den er agouti, og Ee siger, at den har et 
velfungerende E, altså kan den godt lave sort 
pigment, og det skal den kunne for at blive Agouti. 
Og det betyder, at hesten er agouti/brun. Når den 
så er AA ee, hvad sker der så? AA siger agouti, men 
ee siger, at hesten ikke kan lave sort pigment. Det 
medfører så, at hesten bliver rød, også selv om AA 
siger agouti. 

Prøv selv at regne ud hvad farve følgende 
genkombinationer får:

1: AAEE: _________
2: aaEE: _________
3: Aaee: _________
4: AaEE: _________
5: aaEe: _________
6: AaEe: _________
7: aaee: _________
8: Aaee: _________



32 33

De lyse farver

Sort hest.

Sort hest med 1 nD1.

Skimmel med sort basisfarve. Sort hest med 2 nD1 gener. 

Modifikationer af basisfarverne
Heste i de lyse fortyndede farver kan spores hos 
P.R.E. hesten helt tilbage fra racens grundlæggelse, 
men farverne har ikke altid været populære. 
Heste, der er pseudoalbiner har lys hud, og bliver 
solskoldede, og det er ikke hensigtsmæssigt i et 
land med meget sol. Desuden blev heste, der var 
født lyse/hvide, anset for at have vand som deres 
grundelement, og derfor svage og sløve (ud fra 
datidens teorier om fire grundelementer; vand, 
luft, ild og jord). 

Palomino og bayo er også lyse farver, og disse heste 
blev ofte også sorteret fra sammen med brogede 
heste og brugt til avl af krigsheste og sendt på 
langfart/ekspeditioner f.eks. over Atlanten (man 
regnede ikke med, at disse heste kom tilbage), og 
blev senere grundlaget for de fleste af de racer, 
der ses på det amerikanske kontinent, hvorfor 
der også ses mange specialfarver hos netop de 

amerikanske racer. Heste, der var sodet bayo 
og røgfarvede, blev sandsynligvis antaget for at 
være nuancer af brun, hvorfor anlægget blev 
ved med at forekomme hos racen. Skimlen har 
i århundreder været den mest populære farve 
hos P.R.E. hesten, og skimmel er også god til at 
kamuflere hestens oprindelige farve, idet hestens 
egentlige farve forsvinder, efterhånden som den 
skimler op. Takket være skimmel-generne, som 
har kamufleret creme-farverne, er creme-generne 
hos P.R.E. hesten bevaret indtil i dag; og i mindre 
grad, fordi mørke bayos og røgfarvede har været 
antaget for at være brun.

De lyse heste tæller også pearl. Pearl er noget 
ganske særligt for netop P.R.E./Iberiske heste. Det 
er en farve, der er unik for den spanske hest, og de 
få andre racer, der har farven, kan spores tilbage til 
de spanske heste. 
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De gener, som er årsag til creme- og pearl farverne, 
er begge mutationer af genet C. Det gen, som 
giver cremefarverne, er Cr og det som giver pearl, 
er genet prl.

Cr-genet
Forkortelsen Cr står for Cryptic og kaldes populært 
for creme. Creme er et semidominant gen, dvs. det 
har delvis effekt, når hesten har et enkelt Cr-gen 
og kraftig effekt, når hesten har to Cr-gener. Det 
fortynder både sort og rødt pigment, men effekten 
er tydeligst på rødt pigment.

Prl-genet
Prl fortynder både rødt og sort pigment, men det 
kan stort set ikke ses hos heste, der kun har et prl-
gen. Det træder først igennem, når hesten har to 
prl-gener; eller et prl-gen og et Cr-gen.

C-gener Basisfarve brun
(AAEE, AaEE AaEe, 
AAEe)

Basisfarve sort
(aaEE, aaEe)

Basisfarve rød
(AAee, Aaee, aaee)

CC DK: Brun
US: Bay
Es: Castaño

DK: Sort
US: Black
Es: Negro

DK: Rød
US: Chestnut
Es: Alazana

CCr DK: Gul/buckskin
US: Buckskin
Es: Bayo

DK: Røgfarvet/smoky 
black
US: Smoky Black
Es: Negro Cenizo

Dk: Palomino/Isabella
US: Palomino
Es: Palomino

CrCr DK: Perlino
US: Perlino
Es: Perla

DK: Smoky Creme
US: Smoky Creme
Es: Crema cenizo

DK: Cremello
US: Cremello
ES: Cremello

Cprl DK: Brun
US: Bay
Es: Castaño

DK: Sort
US: Black
Es: Negro

DK: Rød
US: Chestnut
Es: Alazana

prlprl DK/US: Pearl
ES: Isabela castaña

DK/US: Pearl
ES: Isabela negra

DK/US: Pearl
ES: Isabela alazana

Crprl DK/US: Buckskin pearl
ES: Baya perla

DK/US: Smoky black pearl
ES: Perla ceniza

DK/US: Palomino pearl
ES: Palomina perla

Bayo: Fra mørk gyldent til lys cremefarvet hårlag; 
farven varierer ofte over året, og er som regel lys 
om vinteren og gylden om sommeren. Langhår, 
ben, kant på næsebor og ører er sorte. Som hos 
brune heste kan der være mere eller mindre grad 
af mørke hår spredt i kropsfarven (sodet-faktor).

Negro cenizo: Sort fortyndes svagt og får i mere 
eller mindre grad en bronze-gylden tone.

Palomino: Fra mørk gyldent til lys cremefarvet 
hårlag; farven varierer ofte over året, og er som 
regel lys om vinteren og gylden om sommeren. 
Man og hale er lyse.

Perla/negro cenizo: Farverne kan ikke skelnes 
fra hinanden, det skal testes. Begge har lyserød 
hud og blå eller grønne øjne. Hårlaget er helt lys 

Buckskin. Smoky black pearl.
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cremefarvet. Ben og langhår har antydning af 
pigmentering, og får ofte en lys gullig farve.

Cremello: Hårlaget er helt lys cremefarvet, og 
man og hale er samme farve eller lysere end 
kropsfarven. Lyserød hud og blå øjne.

Isabela Castaña/Isabella Negra: De to farver 
kan ikke altid skelnes, men skal testes med 
gentest. Gyldent hårlag fra helt lys til næsten 
chokoladefarvet forekommer. Dem med sort 
basisfarve har en tendens til at få en mere grålig 
tone end dem med brun basisfarve. Man og hale 
gror ud i helt mørk kobberfarve og bleges meget let 
af sollys, så der opstår et meget varieret farvespil. 
Hud og hove er nougatfarvede. Øjnene er lysere 
end den almindelig øjenfarve hos heste.
Isabela alazana: Gyldent hårlag. Man og hale 
samme farve eller lysere end kroppen. Hud og 
hove er nougatfarvede. Øjnene er lysere end den 
almindelig øjenfarve hos heste.

Baya Perla/Perla ceniza: Farverne kan ikke skelnes 
fra hinanden. Hårlaget er cremefarvet. Ben er en 
anelse mørkere henad kobberfarvet, og langhår 
gror ud i kobberfarve, som bleger let og giver meget 
farvespil. Øjenfarven varierer fra næsten blå, over 
grøn til gylden. Huden er svagt pigmenteret, men 
ikke lyserød.

Palomina perla: Hårlaget er cremefarvet, man og 
hale er helt lyse. Øjenfarven varierer fra næsten 
blå til grøn. Huden er svagt pigmenteret, men ikke 
lyserød.

Dun
Dun-genet findes også i tre varianter D, nD1 og 
nD2. 
D er dun. Det er et dominant gen, dvs. har hesten 
bare én kopi af genet, så vil dens farve modificeres. 
Hesten vil have fortyndet kropsfarve med de 
markeringer, man typisk ser hos fjordhesten, som 
alle er dun-farvede. Markeringerne omfatter ål 
(mørk stribe langs rygraden), midterstol (stribe i 
manen), halefjer (stribe i halen) - og i varierende 

omfang - tendens til zebra striber ved skulder/
manke, forknæ og haser. D-genet findes ikke hos 
spanske heste. 

nD1 står for ”not dun 1”, og er meget udbredt hos 
P.R.E. heste. Hesten har altid ål og i varierende grad 
også de andre markeringer, der kendes fra Dun. 
Har hesten et nD1 gen (nD1nD2), er kropsfarven 
kun en lille nuance lysere, end den ellers ville have 
været. Og hvis den har to nD1-gener (nD1nD1), er 
den noget lysere, end den ellers ville have været. 
Dog langt fra den effekt, som D-genet har.

nD2 står for ”not dun 2”, og er det mest almindelige 
gen hos tamheste. Det giver ingen modificering af 
farven hos hesten (nD2nD2).

Der er ikke nogen specifikke navne for farver, der 
er modificeret med nD1, da de ligger tæt op ad 
den farve, hesten normalt har. Kender man ikke til 
de specifikke kendetegn, så er det svært at skelne 
dem fra nD2-udgaverne af farverne.

Billederne herunder viser forskellen i nuancerne 
hos tre forskellige sorte heste, alt efter om de er 
nD2nD2, nD2nD1 eller nD1nD1. Har en hest nD1 
kan den nemt forveksles med at være mørkebrun 
eller smoky black.

Skimmel
Skimmel er egentlig ikke en farve, men en 
arvelig defekt knyttet til et helt bestemt gen. Det 
oprindelige gen, der arbejder, som det skal, er g, 
og mutationen, der giver defekten, betegnes G. G 
er dominant, og det vil sige, at har hesten bare ét 
gen (Gg), vil den skimle, dvs. alle heste kan skimle 
uanset farve, bare de arver mindst ét skimmelgen. 
Har den to G’er (GG), vil den skimle hurtigere. 
Genet stammer tilbage fra en enkelt hest, og alle 
heste, der er skimlede, har deres gen fra denne 
hest, uanset om det er en shetlandspony, P.R.E., 
araber eller Percheron. Skimmel-processen starter 
allerede i fosterstadiet, og gør, at hesten fødes 
hyperpigmenteret. Dvs. den fødes i den farve, som 
den ellers først ville få som voksen. Alle heste, der 
er ikke-skimler, fødes i en lysere nuance. Eksempel 

Pearl med brun basisfarve. Pearl.
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1: En sort hest fødes musegrå, men bærer den 
skimmelgen, fødes den sort. Eksempel 2: En 
buckskin fødes helt lys med lyse ben, men er den 
skimmel, så fødes den i den gyldne nuance med 
sorte ben. 
Heste, der har et skimmelgen (Gg), skimler 
langsommere end heste med to skimmelgener 
(GG). Gg bliver næsten aldrig helt hvide og vil 
få fluepletter, når de udsættes for sollys. GG-
heste bliver helt hvide. Dun-generne påvirker 
skimmelprocessen. Hvis hesten har nD1-gen, så vil 
den skimle i den farve, den er født med. Men er den 
nD2nD2, vil den normalvis blive meget mørkere 
end den farve, den er født med, så det kan ikke 
skelnes, om hårlaget har været sort, rødt eller gult. 
Hos meget lyse heste kan man ikke skelne, om der 
er tale om heste med eller uden nD1-gen.

Skimmel med brun basisfarve og 2 X nD1.Palomino.

Løsning til quiz nr. 2:
9: Buckskin/bayo       10: Smoky crème/crema cenizo 

11: Palomino pearl       12: Pearl/Isabela castaña 

13: Palomino pearl/Palomina perla    14: Palomino/palomino 

15: Smoky black pearl/Perla ceniza    16: Skimmel/torda

Skimmel medfører melanoma, som er hudkræft. 
Det starter som regel med godartede knuder, og 
de fleste heste lever med dem hele livet, uden de 
når at udvikle sig til noget aggressivt. Jo kraftigere 
sollys, hestene udsættes for, des tidligere i livet 
får de melanoma. Og heste, der er GG, får det 
hurtigere end heste, der er Gg.

Quiz:
9: AA EE CCr: _________
10: aa EE CrCr: _________
11: AA ee Crprl: _________
12: Aa Ee prlprl: _________
13: Aa ee Crprl: _________
14: aa ee CCr: _________
15: aa EE Crprl: _________
16: Gg Aa Ee Crprl: _________



Priser i foreningen 2020
KODE YDELSE PRIS
103 Indskrivning af 1 føl. (se rabatter ved flere føl på hjemmesiden) 1.050 kr.
127 For sen indskrivning af føl. Pr. stk. 2.720 kr.
112 Mangelfuldt pas (manglende medicinsider) / Ny mikrochip 900 kr.
115 Kopi af pas inkl. ID kontrol med DNA (kopi af pas udstedt af Cria Caballar) 1.050 kr.
206 Basis avlsgodkendelse alt inkl. 2.000 kr.
231 Kopi af ejerskabskort 430 kr.
243 Farvegentest (hesten skal have givet blod tidligere - kode 516) 540 kr.
309 Eksport certifikat 400 kr.
310 Div. certifikater 200 kr.
322 DNA certifikat 700 kr.
346 Certifikat alt inkl., herunder om der er udlæg i hesten m.v. 270 kr.
401 Kopi af pas (gule pas udstedt af ANCCE) 670 kr.
413 Ejerskabskort (hvis hesten allerede står i dit navn i stambogen) 430 kr.
504 Afstamningskontrol, hvis forkert hingst/hoppe ved DNA kontrol 520 kr.
516 Blodanalyse (DNA - hesten skal have afgivet blod i forvejen) 800 kr.
607 Ændring af hestens navn (avler/ikke avler af hesten) 1.100/8.200 kr.

619 Ejerskifte via ejerskabskort eller ejerskabskort, hvis hesten ikke står i dit 
navn 550 kr.

700 Avlerkode inkl. ejerskifte af 1 hest 1.850 kr.

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

Bedækningsattest - hvis du printer dem selv 0 kr.
Bedækningsattest - hvis foreningen skal printe dem - pr. stk. 50 kr.
A-medlemskab - ejer af en eller flere PRE heste 650 kr.
B-medlem - støtte/passiv medlem 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

1/1 side (21 x 29,7 cm) 400 kr.
1/2 side (21 x 14,8 cm/29,7 x 14,8 cm) 250 kr.
1/4 side (10,5 x 14,8 cm) 150 kr.
1/8 side (7,5 x 10,5 cm - rubrikannonce) 100 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. (for medlemmer) GRATIS

Hingstepræsentation på hjemmesiden (for medlemmer) GRATIS


