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Leder

Efter en temmelig kedelig, grå og våd 
vinter var det en befrielse at opleve 
et nærmest normalt forår med sol 
og varme af flere dages varighed; 
og så lige en gang dagsregn med 
rimelige intervaller. Den helt store 
befrielse var, at de ellers så mudrede 
vinterfolde endelig tørrede op, og 
hestene nød at slippe af med deres 
dækkener. Med foråret kommer også 
den store fældningsperiode, og det 
er forskelligt, hvor stor og tyk en 
pels, hestene sætter. For mine egne 
hestes vedkommende sætter de en 
rimelig tyk pels, dog ikke med så 
lange hår. Under den daglige strigling 
stod hårene om ørerne på mig, og 
fuglene tog for sig af de bløde hår 
til deres reder. Jeg har bemærket, 
at det især var de hvide hår, fuglene 
foretrak. Og så blev det også varmt 
nok til at få vasket hestenes haler, 
som efter vinteren var temmelig 
grumsede i deres udseende – især 
når halen normalt er helt hvid! Det 
kræver knofedt og en god shampoo 
at få halen pæn igen, men det er hele 
besværet værd, når man ser sin hest 
galoppere af sted ude på folden med 
en hvid, bølgende fane efter sig.

I skrivende stund er indgræsningen 
også i fuld gang, så hestene kan blive 
sluppet ud på sommerfoldene. Det er 
vigtigt, at man sørger for at vænne 
hestene til græsset, så man undgår 
maveproblemer, kolik, forfangenhed 
og græssyge. De to sidstnævnte 
er absolut ikke til at spøge med. 
De kan koste hesten livet. P.R.E. 
hestene er meget nøjsomme i foder, 
og jeg har valgt at fodre mine heste 
med primært wrap og dertil lidt 
kerne med vitaminer og mineraler. 
Eftersom deres ration af kerne er 
meget lille (f.eks. får min voksne 
hoppe på 13 år 1.800 gram kerne 
+ Travo E Ekstra i vinterperioden 
til sine 600 kg) og rationen af wrap 
meget stor (ad libitum), er deres 
maver indstillet på græsset, og 
indgræsningen kan derfor foregå 

uden de helt store risici. Men derfor 
skal man ikke tro, at den hellige grav 
er velforvaret. Få græsset hestene 
ind stille og roligt og tag hellere et 
par dage mere end for lidt, inden de 
kommer på døgnfold.

Landets dyrskuer venter også lige 
om hjørnet, og der er heldigvis 
mange i foreningen, som gladelig 
drager af sted med deres heste til 2 
eller 3 herlige dage. Det er også god 
træning til sensommerens DAMOCHA 
– især for de unge heste, som skal 
”i byen” for første gang. Der skal 
nemlig mønstres på spansk maner, 
og hopperne skal helst have klippet 
man og halerod – og evt. pandelok, 
alt efter hvad man synes. I kan godt 
vælge at flette dem i stedet, hvis I 
ikke kan få jer selv til at klippe dem. 
Men det kan altså koste et par point. 
Og husk nu – håret gror jo ud igen. 
Det lykkedes også foreningen at få 
arrangeret basiskåring samtidigt 
med DAMOCHA, så vi kunne slå to 
fluer med ét smæk. Til jer, der ikke 
har haft en hest med til basiskåring 
før, er der her i bladet en artikel om, 
hvordan en kåring foregår, og hvilke 
grader man kan få kåret sin hest 
i. Det skal blive rigtigt spændende 
med dette arrangement, og jeg 
håber, at rigtigt mange vil melde sig 
til DAMOCHA. Ikke bare så vi får en 
masse heste at se på, og som skal 
konkurrere mod hinanden, men også 
for at holde udgiften til dommeren 
nede på et acceptabelt niveau. 
Sådan en dommer er nemlig ikke 
billig, skulle jeg hilse at sige! 

Nu sidder nogle af jer derude sikkert 
og tænker: Ja, men hvad med 
viderekåring? Til det kan jeg svare: 
Det får vi også arrangeret. Først og 
fremmest skal vi have basiskåringen 
på plads, da der er mange heste, 
der skal kåres. Og dernæst kan vi 
så lave en rundspørge til foreningens 
medlemmer for at finde ud af, hvor 
stor interesse der vil være for en 
viderekåring – eller TBQ, som de 
kalder det i Spanien. Det er også en 
bekostelig affære, så det afhænger 
også af, hvor mange der melder sig 
til. Jo flere, der melder til, jo flere er 
vi om at dele udgiften.

Det er også nu, at føllene ser dagens 
lys. På trods af problematikken med 
ANCCEs computersystem fortsætter 
de danske avlere med at avle P.R.E. 
heste. Det er meget glædeligt, og det 
fortæller også mig, at foreningens 
medlemmer tror på ANCCE og deres 
meget store ihærdighed for at få 
tingene til at fungere. Heldigvis har 

foreningen en rigtig god dialog med 
ANCCE, og de behandler os seriøst og 
er meget imødekommende overfor 
vores mange, mange spørgsmål, 
som vi får svar på samme dag eller 
dagen efter. Kommunikation er en 
meget vigtig faktor i en organisation 
som ANCCE, der skal melde ud til 
foreninger i hele verden, og med god 
kommunikation kommer man langt. 
Derfor er foreningen også meget 
ihærdig med at få informationer om, 
hvordan det går i ANCCE, så vi kan 
melde videre til jer, så I også ved, 
hvad der foregår.

Til sidst vil jeg ønske jer og 
jeres dejlige heste en rigtig skøn 
sommer. Vi ses til dyrskuerne og til 
DAMOCHA.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme

Så kom foråret, med al sin kraft, 
sol og varme. Forårshumøret er 
sprudlende; hingstene fører sig frem 
og gør kur, vallakkerne vil ha´ græs, 
og hopperne gør sig til, alt imens de 
passer på de nye små føl. Det er en 
pragtfuld tid fuld af liv.

At få føl er noget helt særligt hver 
gang. Jeg husker engang, da vores 
araberhoppe skulle fole. Vi opdagede 
ved et godnat besøg i stalden, at 
det var tæt på og blev for at se, om 
alt gik vel. En af vores piger nåede 
akkurat hjem fra selskab, iført lang 
kjole og stiletter, for sammen med 
familien at sidde musestille på en 
balle hø i hjørnet af boksen og se 
til. Hoppen klarede det hele selv 
på bedste vis. Vi havde dengang 6 
hopper i stalden, og deres bokse var 
placeret således, at de alle kunne se 
og høre hinanden. Der var helt stille 
i stalden under folingen. Alle stod 
bare og så til, ligesom vi, også da 
føllet var vel ankommet, også mens 
det gentagne gange forsøgte at rejse 
sig for at vælte omkuld igen. Da 
føllet endeligt efter en tid stod på alle 
fire ben, uden at tumle omkuld, kom 
en højlydt vrinsken, næsten i kor, 
som en hilsen, ”velkommen hertil”, 
hvorefter de alle genoptog deres 
høgumlen. Det var en stor og smuk 
oplevelse, og jeg glæder mig over 
alle de små nye, spanske føl, der 
i år kommer til verden i Danmark. 
Tillykke med ”børnene” til jer alle.

Medio marts havde foreningen 
en hyggelig og hektisk weekend i 
Herning, hvor vi var repræsenteret 
med en stand ved Dansk Varmblods 
Hingstekåring. Vi havde fået etableret 
en meget flot og professionel stand, 
hvor vi havde film med P.R.E. 
heste kørende non-stop og et flot 
dominerende banner, som hang ned 
fra loftet med et billede af Sabio 
IV. Der var rigtigt mange besøg i 
standen, vi kørte allerede tør for 
Foreningens brochurer, salgs- og 

hingstelister fredag eftermiddag, og 
måtte have et nyt oplag trykt i en 
fart. En del af vores medlemmer fra 
det jyske kom forbi og hilste på og 
fik en god snak bl.a. om showhold, 
bestyrelsesarbejde m.v., men vi 
tiltrak særligt mange interesserede 
fra andre avlsforbund.

Vi mødte nye interessante mennesker 
bl.a. indenfor handel med spansk 
rideudstyr og showryttere m.v., The 
Devil’s Horsemen, inviterede os en 
tur i stalden og fremviste stolt deres 
spanske og portugisiske showheste. 
Mange tiltalte os på spansk og 
engelsk, da vores ”Fynsk-Jyske hold”, 
(Maybritt, Nanja, Heidi med familie) 
mødte op i deres flotte spanske 
dragter. Den efterfølgende uges tid, 
kunne vi se et stigende besøgstal 
på hjemmesiden, faktisk det højeste 
nogensinde. Jeg tror, at rigtigt 
mange hestefolk derude fik øje på os 
og blev interesseret i vores heste og 
P.R.E. Foreningen. Ved bestyrelsens 
efterfølgende evaluering af vores 
promovering, var vi alle enige om, 
at det havde været en succes, og 
at vi havde haft mange positive 
henvendelser, men at udbyttet 
ikke kan måles i penge eller nye 
medlemmer her og nu, men på sigt 
har det, at vi var der, gjort en forskel. 
Vi har efterfølgende fået bekræftet, 
at vores tilstedeværelse var blevet 
bemærket, for Dansk Varmblod har 
nu meddelt, at avlsforbund, der 
ikke er samarbejdende med Dansk 
Varmblod, ikke kan deltage med en 
stand i Herning mere.  

Sidst i marts havde vi den årlige 
generalforsamling, som vi i år 
afholdt i Odense, hvor Mette 
Andersen havde foranlediget, at vi 
kunne låne lokalerne på en meget 
hyggelig Cafe ved navn ”Viggos”, 
hvilket vi var meget glade for. Der 
var en lille fremgang i fremmødet, 
men der kunne sagtens have været 
mange flere. Tak til Mette Andersen 
og ”Viggos”. De fra bestyrelsen, 
som genopstillede, blev alle 
genvalgt og hertil opstillede to nye 
ildsjæle fra Fyn og Jylland, Mette 
Andersen og Ann Simonsen, som 
begge blev valgt. De ønskes begge 
velkommen i bestyrelsen. Alt om 
generalforsamlingen, herunder min 
beretning om året der gik, kan læses 
på hjemmesiden.

Udover at bestyrelsen vælges 
og sammensættes på den 
årlige generalforsamling, og at 
medlemmerne får lejlighed til kritik 
og debat, er det samtidigt det 

tidspunkt, hvor vi naturligt gør status 
over året, der gik. Hvad gik godt, 
hvad gik mindre godt, og hvilke mål 
har vi for det nye år. 
Vores nye samarbejde med ANCCE, 
som nu fører stambogen, har hele året 
været meget ressource krævende, 
men har udviklet sig positivt. Vi har 
ultimo marts modtaget besked fra 
ANCCE om, at alle dokumenter på 
føl årgang 2007, med undtagelse 
af de heste, hvor der er opstået 
spørgsmål omkring blodprøver/ 
forældre bestemmelse, vil være 
færdige inden for 2 - 3 måneder, og 
at rutinerne og standardiseringerne 
i stambogen er på plads, og at 
ekspeditionstiden herefter vil være 
48 timer. Forsinkelserne skyldes, 
at de har haft problemer med 
deres database i forbindelse med 
betalingssystemet samt printning af 
dokumenter. Hertil et meget kedeligt 
og alvorligt formandsskifte, som har 
resulteret i, at den tidligere formand 
er ekskluderet fra ANCCE. Endvidere 
har ANCCE allerede forlænget 
tidsfristen for indskrivning af føl og 
ejerskabskort 2 gange, pt. indtil den 
31.12.2008.

I Danmark har ingen endnu 
fået papirer af nogen art fra 
ANCCE, hvilket selvfølgelig ikke 
er tilfredsstillende, men jeg kan 
desværre ikke love nogen noget til 
nogen bestemt tid. Da vi ikke har 
indflydelse på, om ANCCE formår at 
overholde deres udmeldte tidsfrist 
på 2 - 3 måneder, dvs. omkring 1. 
juli. Vi har tillid til, at de gør, hvad 
de kan, og jeg kan garantere, at vi 
løbende rykker og følger op, indtil 
vi har modtaget alt, som er bestilt 
og betalt. Kommunikationen med 
ANCCE er nu særdeles god. Vi kender 
vores kontaktpersoner, og de svarer 
altid på vores henvendelser med 
det samme. Vi venter ofte længe 
på svar vedrørende konkrete sager, 
som kræver nærmere undersøgelser 
m.v., men vi har indtrykket af, at 
der bliver arbejdet ihærdigt. Selvom 
meget af vores tid er gået med at 
få styr på samarbejdet med ANCCE, 
har vi også fået gennemført mange 
vellykkede aktiviteter, ligesom flere 
er under planlægning. 

Vi er dog blevet opmærksomme 
på, at vi skal have rettet fokus 
på medlemstallet. Vi har i det 
foregående år fået over 30 nye 
medlemmer, hvilket er en pæn 
fremgang, men desværre samtidigt 
konstateret, at vi har vanskeligt ved 
at holde på de gamle medlemmer, 
således at fremgangen i alt ikke 

fortsættes side 6
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Hingsteliste
Jylland:

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

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

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

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

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

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

Fyn:

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

Sjælland:

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

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

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

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

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

Sverige:

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

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

5
Baggrundsfoto: Christina Hauschildt
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rykker væsentligt. Vi har fokus på 
dette og er opmærksomme på, at 
mange kan få den opfattelse, at de 
ikke får noget for medlemskabet, 
idet det ikke er synligt, hvilket stort 
arbejde der bliver udført i forbindelse 
med samarbejdet med ANCCE/LG 
ANCCE (stambogen), herunder 
indskrivning af føl, pas, basiskåring, 
bedækningsattester, ejerskabskort, 
avlerkoder m.v., som vi er nødt til 
at prioritere som nr. 1. Når der er 
styr på disse helt grundlæggende 
forudsætninger for at kunne avle 
og eje en P.R.E. hest, kan vi lægge 
flere kræfter i synliggørelsen overfor 
medlemmerne, arrangere nogle 
flere - og nye - arrangementer, så 
der sker noget mere. Hvis der er 
nogle, der har forslag til aktiviteter, 
eller til hvorledes vi kan passe bedre 
på vores medlemmer, vil jeg meget 
gerne høre fra jer. Ring eller send 
mig en mail. Alle er velkomne om 
dette vigtige emne.

Vi har drøftet at dele kontingentet 
i 2 rater, så det ikke er så mange 
penge på én gang, hvilket kræver 
en vedtægtsændring, som vi vil tage 
op, når samarbejdet med ANCCE 
kører, for så får vi behov for at 
foretage andre vedtægtsændringer, 
som kræver afholdelse af en 
generalforsamling. Hvis der måske 
er forslag til andre initiativer, der skal 
med i processen, så kontakt mig.

Nye sider til vores hjemmeside, 
specielt for medlemmerne, kommer 
på tegnebrættet i løbet af året. 
Gode ideer er meget velkomne, 
kontakt venligst Charlotte. Mette og 
Ann er allerede i gang med initiativer 
til mere aktivitet i det Jyske, for der 

”halter” det mest. Vi må kunne råbe 
jyderne op, det er mit indtryk, efter 
at vi var i Herning, at opgaven kan 
løftes. Vi vil bl.a. allerede til efteråret 
igangsætte en målrettet planlægning 
af næste års dyrskue i Herning 
2009, hvor der ikke de senere år 
har deltaget nogen spanske heste. 
Vi er også så småt ved at få sat 
et showhold i gang i det jyske, vi 
har 3 - 5 interesserede ryttere og 
heste, hvilket er en fin begyndelse. 
Kontakt Maybritt eller Ann, hvis du er 
interesseret i at deltage. 

Den 1. juni deltager foreningen i 
Billund til ”hestens dag”, hvor vi har 
3 tilmeldte showheste. 
Herefter har vi Dyrskuerne: Roskilde 
den 6. – 8. juni, hvor vi forventer 
12 udstillede heste. Desværre har 
vi ikke i år fået lov til at vise show, 
da de små racer, som vi jo stadig 
hører under, som regel kun får lov 
at præsentere show hvert andet år. 
Til gengæld satser vi stort på et 
nyt og flot show til Store Hestedag 
i Roskilde til september. Foreningen 
har i år 15 års jubilæum, og i den 
forbindelse har vi fået tildelt ”Huset 
på Hestetorvet”, hvor jeg håber, 
at mange af jer vil kigge forbi og 
hilse på. Vi er der alle dagene. 
Weekenden efter, den 13. – 15. juni, 
har vi Det Fynske Dyrskue, hvor vi 
forventer 7 udstillede heste og et par 
showheste.

Den 12. – 14. september er det nu 
bekræftet af ANCCE, at vi kan afholde 
national morfologisk konkurrence, 
”DAMOCHA” og basiskåring. Da 
vi har mange heste, som venter 
på basiskåring, har vi besluttet, 
at vi venter med viderekåring, til 

basiskåringerne er ajourført. Flere af 
vores medlemmer har tilbudt at stille 
deres faciliteter til rådighed, hvilket 
vi er meget glade og taknemmelige 
for. Vi arbejder p.t. med at vurdere, 
hvilke steder og muligheder der har 
de nødvendige faciliteter og rammer 
for et vellykket arrangement. Efter 
alt at dømme vil der nok blive tilmeldt 
40 - 50 heste, så der skal mange 
bokse til og plads til publikum, som 
vi skal forsøge at tiltrække, dels for 
at promovere racen, men også for 
at kunne få et økonomisk tilskud.  
Hvis der er tilmeldinger nok, bliver 
der også en klasse for Hispano-
Arabere og Vallakker. Der bliver også 
dressurkonkurrencer i forskellige 
klasser og en showklasse for dem, 
som har noget, de gerne vil vise.

Endvidere arbejder vi på at afholde et 
kursus før DAMOCHA om vejledning i 
soignering og fremvisning af hest og 
rytter, så ingen behøver at være i tvivl 
om regler for mønstring, påklædning 
m.v., ved præsentationen fra jorden, 
og for hingstenes vedkommende, 
også en lettere visning under rytter. 
Hold øje med hjemmesiden, hvor 
alle oplysninger, tilmelding m.v. vil 
blive annonceret. 
For basiskåring skal tilmeldes straks, 
og absolut sidste tilmelding er ultimo 
juli 2008 
Tilmelding til DAMOCHA m.v., vil 
blive annonceret straks, når vi har 
alle detaljer på plads. 

God sommer til jer alle.

Lisbeth Spindler
Formand

Roskilde Dyrskue
af Anna Vestergaard 

Kære medlemmer.

Vi har i år fået den glædelige meddelelse, at ca. 12 heste bliver udstillet til bedømmelse på Roskilde 
Dyrskue. Heraf vil der være 3 samlinger til stede, hvilket er utrolig flot, da man ofte kun ser det for 
racer, hvor der er mere end 400 heste i landet. Vi er derfor meget stolte over at kunne fremvise hele 
3 samlinger i år. 

Foreningen har i år 15 års jubilæum, hvilket betyder, at vi har fået tildelt Huset på Torvet. Dette 
giver os rig mulighed for at lave en stor og flot stand. 

På grund af mange tilmeldinger af heste til show, er dyrskueudvalget blevet nødt til at opdele 
racerne, så de kun laver show hvert andet år. Det betyder, at P.R.E. hestene ikke skal lave show i år, 
men så øver vi os ekstra meget, så vi er klar til næste år. 

Vi håber at se så mange af jer som muligt til tre dejlige dage i selskab med alle slags dyr og ikke 
mindst P.R.E. hestene. 

fortsat fra side 4
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Kåring af P.R.E. heste
af Zuzette Kraft

Så nærmer tiden sig til kåring 
af P.R.E. heste på dansk jord for 
første gang siden 2004. Der findes 
4 kåringsgrader for P.R.E. heste, og 
det er følgende:

• Basiskårede avlsdyr
• Kvalificerede avlsdyr
• Unge anbefalede avlsdyr
• Elite avlsdyr

Der er endnu ikke afholdt andet 
end basiskåring udenfor Spanien, 
da kåringssystemet er ret nyt, og 
det bliver også en basiskåring, der 
bliver afholdt i Danmark i september 
2008.

Basiskårede avlsdyr

For at en P.R.E. hest kan få regi-
streret sit afkom som en P.R.E. i 
den spanske stambog, skal den 
være basiskåret. Ved basiskåringen 
evalueres det, om hesten er egnet til 
avl, og den kan tidligst fremstilles i 
det år, den fylder 3 år. Kravene for at 
den kan basiskåres er følgende:

• Hingste skal være mindst 152 
cm i stangmål, og hopper skal 
være mindst 150 cm.

• Der må ikke være tegn på slap 
eller væltet halskam (kipkam) 
eller hjortehals.

• Hingste må ikke være hverken 
monorchide eller cryptorchide 
(urhingst eller klaphingst)

• De skal være inden for rammerne 
af avlsbeskrivelsen

Fra det øjeblik, de har basiskåringen, 
kan deres afkom registreres i 
stambogen. Hvis de ikke består 
kåringen, beholder de deres 
originale registreringspapirer, men 
har ikke ret til at få deres afkom 
registreret. Hvis en given hests 
registreringspapirer ikke er blevet 
stemplet og underskrevet som 
bevis for, at den pågældende hest 
er godkendt til avl, betyder det, at 
den pågældende hest endnu ikke 
har været igennem kåring, som 
legaliserer avl med dyret i henhold 
til racens selektionssystem.

Enhver hest, som ikke består 
basiskåring første gang, må 
fremstilles en gang mere, hvis ejeren 
ønsker dette.

Basiskåring foregår på den måde, at 
hestens stangmål måles. Herefter 
tages 16 mål på hestens krop, så 
det er vigtigt, at hesten lærer at 

stå stille, mens en fremmed tager 
mål af den, når den skal stilles til 
kåring. Her efter skal dommeren 
tage stilling til følgende spørgsmål 
om diskvalificerende defekter:

a) Er hesten inden for racens 
prototype; ja eller nej. Defekter 
skal beskrives

b) Overholder hesten 
minimumshøjden; ja eller nej.

c) Har hesten meget voldsom/slap 
fedtkam (gato) eller væltet 
kam/kipkam (gato vencido); ja 
eller nej.

d) Har hesten hjorthals/omvendt 
hals; ja eller nej.

e) Monorchid; ja eller nej
f) Cryptorchid; ja eller nej

Efterfølgende skal dommeren tage 
stilling til, om hesten kan basiskåres 
eller ej. Det er ikke sikkert, at 
dommeren vil se hesten bevæge sig, 
men det tilrådes, at man har godt styr 
på sin hest, og at den kan mønstres, 
hvis det bliver nødvendigt.

Kvalificerede avlsdyr

Kvalificering af avlsdyr bliver ikke 
afholdt i Danmark i denne omgang, 
men her beskrives, hvad der kræves 
af P.R.E. heste, hvis de skal opnå 
betegnelsen ”kvalificeret avlsdyr”.

Når hesten har opnået basiskåring, 
kan avleren fremstille deres dyr 
for en yderligere evaluering ved 
”Tribunal for Qualified Breeding 
Stock” (TQB), hvor deres morfologi 
og naturlige gangarter analyseres.

Kravene for at bestå kåring som 
kvalificeret avlsdyr er følgende:

• Hingste skal være mindst 155 
cm i stangmål og hopper 153 
cm.

• Vurderingen af hestens morfologi 
skal opnå et samlet resultat på 
over 70 point, og der må ikke 
være nogen dommere, der har 
givet dem enkeltkarakterer på 
mindre end 5

• Hesten skal gennemgå en 
røntgenundersøgelse, som skal 
bevise, at hesten ikke lider af 
osteochondrosis, osteoarthritis 
eller andre knogleproblemer

• Hingste skal gennemgå 
en undersøgelse af deres 
kønsorganer, og de skal 
kasseres, hvis der er nogen form 
for defekter, der kan påvirke 
deres reproduktionsevne, eller 
de har defekter, som er arvelige, 
så som hvis de er monorchide, 

cryptorchide, har lyskebrok, 
pungbrok eller andre former for 
brok. Ligeledes skal deres sæd 
analyseres for at verificere deres 
fertilitet

• Hopper skal have fået mindst 
et føl, eller være ifol. Desuden 
skal deres reproduktionsorganer 
undersøges ved scanning, så 
hopper med anormaliteter eller 
arvelige defekter i disse organer 
kan kasseres.

Hingste, der får betegnelsen kvali-
ficeret avlsdyr, må benyttes til 
inseminering af et begrænset antal 
hopper hvert år, og alle dyr, som 
får betegnelsen kvalificeret avlsdyr, 
må fortsætte til kåring i de næste 
kvalitetsniveauer i kåringssystemet.

Det nuværende selektionssystem for 
P.R.E. hesten har været i gang i flere 
år. ANCCE, som står for kåringerne, 
er i direkte samarbejde med det 
spanske landbrugsministerium. 
Selektionssystemet har fået to 
nye klassifikationer, der giver 
kvalificerede avlsdyr yderligere 
status i kåringssystemet. For at opnå 
de nye klassifikationer, skal hestene 
bestå en række tests og bevise deres 
evne til at videregive deres gode 
egenskaber til deres afkom. De to 
klassifikationer er følgende:

• Ung anbefalet avlsdyr
• Eliteavlsdyr

Disse to klassifikationer vil blive 
beskrevet nærmere og bragt i bladet 
på et senere tidspunkt.

Har du husket at melde din 
hest til basiskåring? 

Hvis ikke, så gør følgende:

Gå ind på vores hjemmeside i 
menuen ANCCE/BLANKETTER og 
download ansøgningen SOLICITUD 
DE SERVICIO INTERNACIONAL. 
Udfyld ansøgningen og benyt kode 
206 og send den til næstformand 
Charlotte Eichel Larsen. 

Sidste tilmelding til kåring 
er den 31. juli 2008.
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Præsentation af bestyrelsen

Lisbeth Spindler, formand
44 år
Bor i Høsterkøb ved Hørsholm.
Er gift med Niels og har 1 datter, 
”Anna”
Har 1 P.R.E. vallak og 2 P.R.E. 
hingste

Generelt:

Jeg har helt tilbage fra barn-
dommen elsket heste og altid 
redet. Denne lidenskab har jeg 
senere pådraget min familie. Heste 
fylder meget i min familie. Inden 
vi konverterede til P.R.E. hestene, 
havde vi hovedsageligt OX arabere, 
hvor vi også forsøgte os med egen 
avl, og vi har stadig et par stykker, 
som vi ikke kunne skille os af med. 
Jeg har altid været fascineret af 
P.R.E. hesten, men da min datter 
Annas varmblodshoppe måtte aflives 
og hendes eneste ønske om en ny 
hest var en P.R.E. hingst, begyndte 
jeg for alvor at interessere mig for 
denne helt unikke hest. I foråret 
2003 tog Anna til Spanien og blev 
forelsket i Ballesto. Inden længe 
var vi alle forelskede, og der måtte 
flere P.R.E.’er i stalden, og det kom 
der. Da vi nu skulle lære alt om de 
spanske heste, meldte vi os straks 
ind i P.R.E. foreningen, og i 2004 blev 
Anna aktiv i bestyrelsesarbejdet.  Da 
Anna ikke dengang havde kørekort, 
måtte jeg jo køre hende rundt til 
bestyrelsesmøderne og diverse 
aktiviteter, og så skete der det, 
at jeg blev budt med indenfor, så 
jeg ikke skulle vente ude i bilen, 
rundt omkring i landet. Jeg måtte 
selvfølgelig ikke deltage i møderne, 
men jeg kom alligevel til at blande 
mig og blev engageret i arbejdet. I 
2005 blev jeg optaget i bestyrelsen 
som menigt medlem. I 2007 blev jeg 
opfordret af den øvrige bestyrelse 
til at varetage formandsposten i et 
år, hvor alt kunne ske! Jeg var lidt 

betænkelig, men sprang ud i det, 
og det er jeg glad for i dag, for det 
har været spændende, udfordrende, 
lærerigt og sjovt.
  
Ansvarsområder:

Jeg er engageret i alt, hvad der rører 
sig i foreningen og påtager mig det 
ansvar og de arbejdsopgaver, der 
er forbundet med at være formand, 
ligesom jeg løbende deltager i de 
mange forskellige arbejdsopgaver 
efter behov.

Charlotte Eichel Larsen, 
Næstformand
40 år
Bor i Hedehusene
Gift, ingen børn
Har 3 P.R.E. hopper

Generelt:

Hestene har været en stor del af 
mit liv, siden jeg var 8 år gammel, 
og som mange andre var jeg igennem 
rideskoler og ponyræs. Inden længe 
blev jeg for stor til ponyerne, og 
i 1985 fik jeg en Shagya araber 
vallak, som jeg havde stor glæde 
af igennem 20 år. I 1991 mødte jeg 
Susanne Bandier, som havde sin 
P.R.E. hingst, Ural, med sig hjem 
fra Spanien, og i 1993 stiftede hun 
Dansk Andalusier Forening, hvor jeg 
sad med i bestyrelsen som sekretær 
og et enkelt år som suppleant. I 
1999 fusionerede vi med Dansk 
P.R.E. Forening og blev til Dansk 
P.R.E. Avlsforening. I 2003 skulle jeg 
så endelig blive ejer af en PRE hoppe 
med et føl ved siden og et i maven, 
og jeg arbejdede med stor iver i 
bestyrelsen uafbrudt frem til 2005, 
hvor jeg valgte at holde en pause. I 
2007 gik jeg med i bestyrelsen igen; 
og denne gang som næstformand.

Anette Thestrup, kasserer
49 år
Bor på en landejendom ved 
Fuglebjerg
Samlevende med Lauge, Vi har 2 
voksne børn
Har 3 P.R.E. heste - 1 hoppe og 2 
hingste

Generelt:

Jeg har redet, siden jeg var 9 år 
og fik min første pony, da jeg var 
11 år. Har siden haft heste selv. I 
2002 mistede jeg min 27 år gamle 
varmblodshoppe, og stor var min 
sorg. Men vi blev hurtigt enige om, 
at vi måtte finde en ny hest, da vi 
ellers havde en, der skulle stå alene 
tilbage i stalden. Vi kørte land og rige 
rundt, men der var ikke rigtig noget, 
der kunne erstatte min gamle ”Gina”, 
indtil vi en dag endte til hingstedag 
på Vallensbæk Ridecenter, hvor jeg 
for første gang så en P.R.E. hingst. 
Jeg vidste ikke, hvad en P.R.E. 
rigtigt var for noget, men jeg var 
overhovedet ikke i tvivl – det var en 
sådan en hest, jeg skulle have. Så vi 
kørte land og rige rundt en gang til, 
for at se alle de P.R.E. heste, vi kunne 
komme i nærheden af og suge viden 
til os om denne prægtige hesterace. 
I august 2002 endte vi med at købe 
en ifolet hoppe fra Spanien med et 
hingsteføl ved navn Candil ved siden. 
I april 2003 folede Religiosa, og vi fik 

Ansvarsområder:

Redaktør på medlemsbladet Paso 
Español, webmaster på foreningens 
hjemmeside. Har derudover 
ansvaret for ansøgningsblanketter 
til ANCCE og papirer på P.R.E. heste; 
heriblandt kontakten med ANCCE. 
Dette ansvarsområde deler jeg med 
Zuzette Kraft.
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Zuzette Kraft, Sekretær
32 år
Bor på en landejendom ved Holbæk
Gift med Lars og mor til Emil på 6 
mdr.
Har 3 P.R.E. heste og et føl på vej

Generelt:

Castle cup på Christiansborg slot 
sommeren 1995, smukke spanske 
heste danser i Grand Prix Kür 
med formidabel lethed og laver 
vaquero/garrocha opvisning; det 
var kærlighed ved første øjeblik, 
og siden har der ikke været andre 
heste for mig end P.R.E.: De havde 
bare alt det, jeg søgte hos en 
hest. Interessen for heste blev dog 
forankret mange år tidligere, da min 
moster slæbte mig med på rideskole, 
da jeg var 2 år gammel. Siden har 
heste været min altoverskyggende 
interesse.
I 2002 gik min spanske drøm i 
opfyldelse, og jeg fik en hoppe, som 
siden har leveret 5 føl, og endnu et 
kommer til maj. I sommeren 2003 
kom en hingst i min varetægt, som 
jeg dog først for nylig er blevet 
ejer af. Jeg har været i foreningens 
bestyrelse siden 2003, og har siden 
2005 været sekretær. 

et lille hingsteføl, Apollon. Disse 3 
pragtfulde heste har, siden de kom 
ind i vores liv, givet både Lauge og 
jeg mange dejlige oplevelser. Jeg 
kom i foreningens bestyrelse som 
suppleant i 2005. Og i 2006 blev 
jeg valgt til bestyrelsen og har siden 
været foreningens kasserer.     

Ansvarsområder:

Økonomi, indmeldelse af nye 
medlemmer herunder á jour føring 
af medlemsliste, udsendelse 
af medlemsblad samt salg af 
foreningens reklameting.

Ansvarsområder:

Har rollen som sekretær og har 
desuden - sammen med Charlotte 
Eichel Larsen - ansvaret for 
ansøgningsblanketter til ANCCE og 
papirer på P.R.E. heste; heriblandt 
kontakten med ANCCE.  

Anna Vestergaard, 
bestyrelsesmedlem
20 år
Bor i Høsterkøb, Birkerød
Ugift. Har kun mine heste
Har 2 P.R.E. hingste, 1 vallak og 
forhåbentlig snart flere.

Generelt:
 
Længe før jeg kiggede frem i denne 
verden, var min interesse for heste 
voksende. Jeg kom til en familie, 
hvor alle var tossede med heste, 
og en kraftig prægning begyndte. 
Alle havde den opfattelse, at hvorfor 
skulle jeg dog lære at gå, når jeg lige 
så godt kunne lære at ride. Dertil 
kom den praktiske del igennem 
årene, nemlig at rideskoler er et 
genialt sted at læsse børn af. 
Der gik da heller ikke lang tid, før 
den første pony stod i stalden. 
Den blev senere erstattet af alt fra 
Hannoveranere, DV’ere, Arabiske 
fuldblodshingste og alverdens 
gadekryds – lige indtil den dag, 
hvor mit hjerte faldt over de smukke 
P.R.E. heste. Jeg ville nemlig have 
en smuk hest, men også en god 
dressurhest. Jeg var dog længe om 
at tage min endelig beslutning, da 
mange mennesker rådede mig fra 
disse heste, da de mente, at man 
ikke kunne starte stævner m.m. på 
disse heste. Men min forelskelse 
fortsatte, og i 2003 stod min 
dengang lille spanske bamse i min 
stald – LYKKE!!
Interessen fortsatte og intet mindre 
end en bestyrelsespost i Dansk 
P.R.E. avlsforening kunne gøre det, 

så i 2004 kom jeg ind som suppleant 
og fra 2005 som menigt medlem. 
Udover bestyrelsen fylder 
rideskolemiljøet stadig meget i mit 
liv. I dag er det dog ikke som elev, 
men som lærer på Frederikssund 
Ridecenter. En P.R.E. er blevet til 
flere, og i dag er hele min hverdag 
undervisning og ridning. 

Ansvarsområder:

Jeg er racerepræsentant på Roskilde 
Dyrskue og Store Hestedag, 
hvilket udover bestyrelsesmøderne 
betyder ca. 10 møder årligt hos 
landbocenteret i Borup. Jeg er også 
showansvarlig, herunder ansvarlig 
for showudvalget.  

Heidi Købmann Madsen, 
bestyrelsesmedlem
42 år
Gift og har to sønner på 5 og 13 år
Bor ved Nr. Snede i Jylland. Vi har 
et hobbylandbrug med lidt kødkvæg 
og heste
Pt. Har vi 5 heste, 3 P.R.E., 1 part 
bred P.R.E. og en DV

P.R.E. hoppe 18 år, hentet i Spanien 
i 1999
P.R.E. hoppe 8 år født her på gården
P.R.E. hingst 3 år født her på gården
P.R.E./DV hoppe 3 år født her på 
gården
DV hoppe indkøbt som selskabshest 
/ ”tante”

Generelt:

Jeg har redet og har haft med heste 
at gøre i over 30 år. Havde tidligere 
DV heste, som jeg red og avlede lidt 
på. Men i 1998 forelskede jeg mig i 
den spanske hest, jeg måtte bare eje 
sådan en. Men det var ikke så ligetil 
at finde dem her i Danmark for 10 
år siden. Men endelig, med super 
hjælp fra en spansktalende og P.R.E. 
kyndig person, kunne jeg hente min 
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hoppe hjem fra Spanien.
P.R.E. racen har overgået mine 
forventninger. For mig er det 
HESTEN, både hvad angår skønhed, 
udstråling, evner og ikke mindst 
temperament.

Ansvarsområder:

Jeg har været med i bestyrelsen af 
flere omgange; sidst siden 2004. 
I bestyrelsen har jeg bl.a. været 
med til at etablere samarbejdet 
med ANCCE, hvilket var utroligt 
spændende og lærerigt. Til daglig 
er jeg ” praktisk gris” og hjælper 
med at samle trådende m.h.t. 
arrangementer og lignende her i 
Jylland.

Maybritt Rønn, 
bestyrelsesmedlem.
34 år
Bor i Otterup på Nordfyn.
Gift med John; 2 børn. Maiken 10 
år, Nicolai 12 år.
Har 7 PRE heste
 
Generelt:

Startede med at ride som 6 
årig og fik min første hest, en 
knabstrupperhoppe, som 11-årig. 
En fantastisk hest, som jeg nåede at 
have i 19 år. I en årrække rundede 
jeg også Oldenborgerne. Da min 
gamle knabstrupperhoppe, en 
meget barok dame, ikke kunne 
bruges som ridehest mere, gik jeg 
på jagt efter en ny barok ridehest. 
Det mest naturlige var at søge mod 
de spanske, som også er forfader 
til knabstrupperen. I 2003 blev den 
første hingst købt, og siden er der 
støt kommet flere til.
Blev medlem af bestyrelsen i 2006.
 
Ansvarsområder: 

Dyrskuer, show og andre 
arrangementer.

Mette Andersen, 
bestyrelsesmedlem
29 år.
Bor i Flemløse på Fyn. 
Bor på en gård sammen med min 
mor. 
Antal P.R.E. heste: 4 stk. + 1 
Fuldblod/P.R.E.

Generelt:

Fik min første hest, da jeg var 3 
år og har haft hest siden. Red i 
mine ungdomsår en del stævner, 
hvor min primære passion var - og 
nok stadig er - springning. Faldt 
over P.R.E. hesten, da min fuldblod 
skulle i fol og blev håbløst forelsket 
i hingsten, Peluso. Købte året efter 
hingsteplagen Maximus Z, og hans 
mor, Mimosa XLI, blev købt af 
min far. Hoppeføllet Nienna kom 
til verden i 2007, og unghoppen, 
Abril, blev indkøbt i år. P.R.E. 
hest nr. 5 kommer til verden til 
sommer. Kom i bestyrelsen i marts 
2008, hvor jeg føler mig helt ny 
i feltet, både hvad angår P.R.E. 
hestene og foreningsarbejdet. 
Min hesteverden går op i god og 
korrekt fodring, som ikke er blevet 
mindre spændende, efter jeg har 
fået disse nøjsomme heste. En 
anden passion er at komme ud og 
starte stævner både i springning 
og dressur på Maximus Z og være 
med til at vise denne smukke og 
anvendelige race for andre.     

Ansvarsområder:

Praktisk gris til arrangementer. 

Ann Simonsen, 
bestyrelsesmedlem
43 år
Gift og har to piger
Har 1 P.R.E. hingst

Generelt:

Jeg bor på en landejendom i Give 
og har to piger på 11 og 12 år. 
Siden jeg var fire år, har jeg redet, 
og jeg fik min første pony, da jeg 
var otte. Som voksen har jeg haft 
heste som levevej som leder af en 
rideskole i Vejle, indtil jeg for nylig 
skiftede job og blev receptionist på 
en campingplads. Heste har altid 
været min hobby, og jeg har haft 
flere rideheste. Min mand og jeg 
interesserer os også for hesteavl, 
og vi har i en årrække avlet Dansk 
Varmblod. For nogle år siden blev jeg 
interesseret i P.R.E. heste og købte 
en hingsteplag ved navn Montanero 
efter Poderoso VI. Han er nu fem år 
og skal til basiskåring. Jeg bruger 
ham som ridehest. Derudover har vi 
nogle DV-avlshopper og deres afkom 
samt et par ponyer til pigerne.

Ansvarsområder:

Jeg er nyvalgt som medlem af 
bestyrelsen, hvor mit hovedformål 
er sammen med Heidi Købmann 
Madsen at varetage arrangementer 
i Jylland, og jeg håber, det vil lykkes 
os at samle medlemmerne om  
kendte og nye aktiviteter til gavn for 
racens udbredelse. 
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Referater 
Referat fra bestyrelsesmøde 
26. april 2008 

Møde og aktivitetsplanlægning
25. Maj 2008 Bestyrelsesmøde
Emne: DAMOCHA/kåring, udstyr til 
foreningens stand, diverse dyrskuer

29. juni 2008 Bestyrelsesmøde 
Emne: DAMOCHA/kåring + Alm. 
Bestyrelsesmøde

27. juli 2008 Bestyrelsesmøde
Emne: DAMOCHA/kåring + Alm. 
bestyrelsesmøde

17. august 2008 Bestyrelsesmøde
Emne: DAMOCHA/kåring

12.-14. sep. 2008 DAMOCHA og 
kåring

26. oktober 2008 Bestyrelsesmøde
Emne: Evaluering af DAMOCHA/
kåring + alm. Bestyrelsesmøde

16. november 2008 
Bestyrelsesmøde
Emne: Alm. Bestyrelsesmøde + 
udkast til aktiviteter ud over show 
og dyrskuer

18. januar 2009 Bestyrelsesmøde
Emne: Alm. Bestyrelsesmøde+ 
planlægning af aktiviteter ud over 
show og dyrskuer

15. februar 2009 Bestyrelsesmøde
Emne: Alm. Bestyrelsesmøde + 
forberedelse til generalforsamling

Marts 2009: Generalforsamling

Bestyrelsens hovedprioriteter i 2008 
er følgende:

1. Arrangementer: DAMOCHA 
og kåring

2. ANCCE: Vi har nu en god og 
positiv dialog med ANCCE, 
og de primære udfordringer 
er at få de ydelser, vi betaler 
for (følindskrivning 2007/
2008, bedækningsattester 
2007/2008, pas på heste fra 
2006 og enkelte tidligere, 
avlerkoder, ejerskabskort 
osv.) 

Til alm. Bestyrelsesmøde kan 
dagordenen se således ud:

1. Formandens punkt
2. Gennemgang af aktioner fra 

tidligere
3. Vidensdeling
4. ANCCE

a. Generelt
b. Følindskrivning
c. Bedækningsattester

d. Ejerskabskort
e. Ejer/avlerkoder

5. Udvalg
a. B e r e t n i n g 

showudvalg
b. Beretning PR/

sponserudvalg
6. Arrangementer

a. Roskilde dyrskue
b. Hestens dag Billund
c. Det Fynske dyrskue
d. Landsskuet Herning
e. Store hestedag i 

Roskilde
f. Øvrige arrange-

menter
7. Eventuelt
8. Mødeevaluering

Formandens punkt:
Emne: Vi får mange nye medlemmer, 
men mister også en del medlemmer, 
både A- og B-medlemmer, og hvad 
kan vi gøre for at holde på disse 
medlemmer.
Tiltag: Fokus på synlighed af 
bestyrelsens arbejde. Synlighed af, 
hvad medlemmerne får for deres 
medlemskab. Vores hjemmeside 
opdateres næste dagligt med 
nyheder, og her præsenteres seneste 
nyt i forbindelse med bestyrelsens 
arbejde. Det kan være på sigt, at 
vi kan få lavet medlemssider, der 
kræver login, hvor der kan oprettes 
debatter, chatrooms mm.
Præsentation af 
bestyrelsesmedlemmer og resumér 
fra bestyrelsesmøder vil blive bragt i 
medlemsbladet
Emne: Når ANCCE har et færdigt 
fungerende system, hvad angår 
dokumentation, blanketter og 
papirgang, skal vi have lavet en 
håndbog til bestyrelsesmedlemmer 
om dette.

ANCCE:
ANCCEs betalingssystem er begyndt 
at virke, og alle bestilte ydelser 
hos ANCCE skulle være betalt, så 
vi håber, at de snart får styr på 
deres printninger, så vi begynder 
at modtage bedækningsattester for 
2007, indskrivningspapirer for føl 
fra 2007, ejerskabskort, avler- og 
ejerkoder.
Vi afventer stadig svar på udstedelse 
af papirer på føl fra 2006 og 
tidligere.

DAMOCHA og kåring:
Der skal, ud over de almindelige 
klasser for udstilling af heste, være 
en klasse for vallakker, cruzados, 
hispano-arabere, dressurklasser og 
måske en showklasse. DAMOCHA 
bliver afholdt på enten Fyn eller 

Sjælland, endeligt sted endnu ikke 
fastlagt. Vi inviterer ikke andre 
avlsforbund til at deltage i år, 
men medlemmer med cruzados 
og hispano-arabere kan deltage i 
klasser, der er åbne for disse heste.

Eventuelt:
Den norske P.R.E. forening er 
tilsyneladende lukket. Hvis norske 
avlere skal have hjælp via vores 
forening, er det et krav fra ANCCE, at 
de skal ansøge om dansk avlerkode.

Referat showmøde 9 marts 2008, 
Sjælland, Kirsebærgaarden 

Til stede:  

Lika Ottesen
Carsten 
Karin Zivadinovic
Hanne Nørgaard
Sara Krabbe med følge
Anne Schaumann Nielsen
Hanne Kapitanska
Bent Jørgensen
Lisbeth Spindler
Anna Vestergaard

Intet show på Roskilde Dyrskue 
2008. Årsagen er, at vi lavede show 
sidste år, og dyrskuet sorterer lidt 
i de små racer, så alle kommer 
til en gang imellem. I hvert fald 
meldingen. 

Gennemgang af kalender: 
Show: 
1 Hestens dag i Billund 1. juni 2008

2 Roskilde Dyrskue 6.-8. juni 2008 

3 Det Fynske Dyrskue 13.-15. juni 
2008

4 Slagelse festuge 22. juni 2008

5 NY siden mødet: Dyrskue i 
Piberhusfolden ved Bregentved Gods 
nær Haslev 5.-6. juli 2008

6 Store Hestedag 6.-7. sep. 2008

7. NY. KÅRING/MOR. sept.

1 – 
Deltagerne vil gerne overnatte 
derovre, da det bliver for meget at 
køre frem og tilbage samme dag 
med hestene, da de også skal ride 
show. 
Der undersøges om en fælles 
transport kan arrangeres fra 
sjælland. 
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Derudover får vi selskab af 2 jyder 
under ledelse af Monica Hansen 
Heidi Madsen undersøger og 
arrangerer dette. 

2- 
Roskilde kvadrillen rides af udstillede 
heste, og det er Anne Schaumann 
og Sara krabbe, der har påtaget sig 
opgaven. 

3 – Irene Bothmann og Anne 
schaumann tager fra Sjælland og 
laver show her. 
Majbritt Rønn fra Fyn viser sin hingst 
frem i særskilt show. 
Derudover 3 jyder under ledelse af 
Monica Hansen. 

4- Deltagere: 
Sara krabbe, Bent Jørgensen, Anne 
Schaumann, Irene Bothmann. 
Laver særskilt show og rider blandt 
publikum
Hanne K laver eget show om hendes 
ridning. 

5 – ligger på tegnebordet. 

6: Program er i gang med at 
blive øvet på Hedehusgården i 
Hedehusene. 
Forslag fra Lusitano foreningen om 
fælles show ang. Hestens historie 
– info mangler stadig. 

Jubilæum 15 år

To shows foreslås, vores eget og så 
et i fællesskab med Lusitanoerne. 

EVT: 
Forslag til fremtidige shows: 
Evt. i kombination med friserne, som 
skak sort/hvid – eller som historien 
black and white. 

Noget hvor en rigtig konkurrence-
rytter på en P.R.E. deltager og rider 
dressur program. 

Mødet sluttede i god ro og orden.

af Zuzette Kraft
 
På et universitet i USA bliver der 
lige nu lavet et forskningsprojekt 
omkring dun farvegenet hos Ibiriske 
heste heriblandt P.R.E. Dun er det 
gen, som f.eks. giver fjordhestene 
og Sorriahestene deres specielle 
farve. På heste som P.R.E. er farven 
dog ofte mørkere. Traditionelt kaldes 
denne hestefarve »blak« på dansk. 
En brun hest kaldes bare blak, en sort 
med dun gener kaldes sortblak og en 
rød for rødblak. Farven adskiller sig 
markant fra heste med creme gener, 
som giver buckskin (bayo), palomino 
og smoky black (perlinegro) m.m. 

Heste med dun gener har altid ål, 
og for det meste forsætter den ud i 
man, pandelok og hale, således at de 
bliver tofarvede. Andre markeringer 
kan være zebrastriber ved forknæ og 
haser, sorte ringe i midten af panden, 
der minder om et edderkoppespind 
og striber over skulderen. Alle 
disse markeringer kaldes under ét 
»primitive markeringer«. Hestens 
basisfarve vil som regel også være 
påvirket, hvis den har dun gener, 
dvs. røde hår bleges til alt fra lys 
rød over orange/abrikosfarvet til helt 
lys gul som f.eks. hos fjordhesten. 
Sort bleges til meget lys sort over 
koksgrå til hel lys musegrå (ses 
hyppigst hos Sorriahesten). Derved 

bliver f.eks. røde heste, lysere røde, 
abrikosfarvede eller gule med rød 
ål, og andre primitive markeringer 
vil også være røde. Den brune 
hest vil have samme kropsfarve 
som beskrevet hos den røde, men 
primitive markeringer vil være sorte 
undtagen ålen på ryggen. Den vil 
være rød eller mørk. Den sorte 
heste bliver lys sort, koksgrå eller 
musegrå, og primitive markeringer 
vil altid være sorte. Alle dun farvede 
heste vil altid være mørkere i 
hovedet og på benene end på resten 
af kroppen. 

Hesten kan sagtens være dun farvet, 
selv om den er skimmel. Skimmel 
har nemlig ikke noget med hestens 
farvegener at gøre. Det får bare 
farven til at forsvinde med alderen.
Den mutation, som gør, at hesten 
bliver dun, er endnu ikke fundet, men 
forskerne er på vej og har fundet 
flere genmarkører, der kan give et 
praj om det. Forskningsprojektet 
på det pågældende universitet 
er et projekt, der specifikt går på 
at forske i dun genetikken hos P.R.E. 
heste, Cruzados og Lusitanoer. 
 
Til Danske P.R.E. ejere: Det er 
muligt, at danske P.R.E. heste kan 
få lov at deltage i undersøgelsen og 
dermed bidrage til forskningen. Så 
hvis du er interesseret, så send en 

mail med oplysninger om din hest 
til mig. Hvis dansk deltagelse bliver 
relevant, giver jeg nærmere besked 
om, hvilke hårprøver og specifikke 
informationer, det kræver. Din hest 
kan være alle farver - også skimmel, 
men mest interessant er det, hvis 
den har primitive markeringer som 
f.eks. en ål.
 
Vil du vide mere om de farvegener 
der forekommer hos PRE-heste 
findes der en stor arktikkel med 
masser af billeder om emnet på PRE-
foreningens hjemmeside.

Forskning i farver hos P.R.E. hesten



12 13

Med heste for øje

af Charlotte Eichel Larsen

Når man køber en bog om heste, 
er det ofte billederne, der fanger os 
først. Vi falder i svime over de smukke 
heste i fantastiske omgivelser og ikke 
mindst, hvis billedet er et ”her og 
nu” foto af en hest, som har pustet 
sig op og laver fandango på folden. 
Der skal en dygtig fotograf til at tage 
sådanne øjebliksbilleder, men der 
skal også en rigtig dygtig fotograf til 
at afbillede en hest, som måske ikke 
er verdens smukkeste, til at tage sig 
godt ud. For at få det bedste ud af 
billedet, skal lys og omgivelser også 
være i orden. Det er ikke bare lige at 
gå ud og tage et billede, og det var 
så den arbejdsdag.

En af nutidens dygtige heste 
fotografer er Christina Hauschildt. 
Christina har leveret billeder til 
mange heste magasiner, blade og 
ikke mindst til foreningen gennem 
årene.

Christina har redet, siden hun var 
barn, og i 10 – 11 års alderen fik 
hun et lille Kodak kamera, som hun 
flittigt brugte til at tage billeder af sin 

venindes pony, 
Max. Billederne 
skulle også 
fremkaldes, og 
det var dyrt! 
Så for at få råd 
til det, vaskede 
hun sin venindes 
fars bil, så ofte 
det lod sig gøre. 
Fotograferingen 
holdt ved hos 
Christina, og 
da hendes bror 
uddannede sig til 
fotograf, valgte 
hun samme 
løbebane. Hun 
var så heldig, at 
hun fik lovning 
på samme 
l æ r e p l a d s , 
som hendes 
bror havde 
haft, på Herlev 
Hospital som 
klinisk fotograf. 
Hospitalet havde 
deres eget 
mørkekammer 
og atelier, som 
Christina frit 
kunne benytte. 
At være klinisk 
fotograf er nok 
ikke det mest 
s p æ n d e n d e , 

man kan foretage sig som fotograf, 
men det giver ikke mindst en 
masse lærerige opgaver og til at få 
teknikken på plads. For der er meget 
teknik i at skulle fotografere. Det er 
ikke bare at trykke på knappen.

Da Christina blev færdiguddannet som 
fotograf, søgte hun ind på Danmarks 
Fotografiske Billedkunstskole. Hun 
havde i mellemtiden set fotos af 
spanske heste og besluttede at tage 
til Spanien for at lave nogle billeder 
der. Hun tog kontakt til foreningen 
herhjemme, som netop var nystartet. 
Det blev til nogle hyggelige møder, og 
med nogle gode kontakter i bagagen 
drog Christina til Spanien. Det blev 
til mange gode bekendtskaber og 
en stor imødekommenhed. Christina 
kom ind på Danmarks Fotografiske 
Billedkunstskole anden gang, hun 
søgte, og i det første halve år sad 
hun bare og drømte om Spanien. 
Ikke nok med at Christina var blevet 
fascineret af den spanske hest, hun 
havde også forelsket sig hovedkulds 
i landet. Et land, hvor den danske 
jantelov ikke eksisterer, og som er 
fuld af mennesker, der er så stolte af 
deres smukke heste.

På skolen skulle eleverne løse nogle 
fotografiske opgaver. Den første 
opgave for Christina blev billeder af 
en bekendt, som var nybagt mor, og 
Christina ville så gerne lave nogle 
mere realistiske billeder frem for 
de altid for pæne glansbilleder, som 
hun lavede som reklamefotograf. 
Tilbagemeldingen på den opgave 
lød på, at billederne var opstillede. 
Christina blev vred og gik løs på 
næste opgave med stort kampmod. 
Opgaven lød på, at eleverne skulle 
fotografere enten et sted, hvor de 
elskede at være eller et sted, hvor 
de hadede at være. For Christina var 
det første naturligvis Spanien, men 
der skulle noget til at overbevise 
hendes lærer, så Christina valgte det 
sidste. Hun hader små, indelukkede 
og ulækre toiletter. Det blev til en 
tur i de værste rababerkvarterer i 
København, og resultatet blev fotos 
af de mest uhumske toiletter, hvor 
det drev ned ad væggene. Denne 
gang lød kritikken på ros! 

Efter endt videreuddannelse 
på Danmarks Fotografiske 
Billedkunstskole pakkede Christina 
omgående kufferten og tog til 
Spanien. Det blev til mange rejser 
af flere måneders varighed. Hun tog 
også til SICAB for at se de mange 
heste og ikke mindst for at se, om 
der var potentielle kunder. En aften 
sad hun på en restaurant, hvor Juan 
Carlos Altamirano (forfatteren til de 
mange store værker om den spansk 
hest) sad ved et andet bord med 
nogle venner og spiste. Christina sad 
med nogle billeder, som hun bladrede 
igennem, og det så Juan Carlos 
Altamirano. Han bad om at se dem, 
og han blev meget begejstret. Han 
inviterede straks Christina hjem for at 
tage billeder af sin unge hingst, som 
kom fra Cardenas Osuna stutteriet. 
Herefter inviterede han Christina ud 
til selvsamme stutteri, hvor hun i 
øvrigt havde været en gang før. Men 
denne gang fik hun lov til at komme 
tættere på Miguel Angel Cardenas 
Osuna, som ejer stutteriet. Det blev 
til mange smukke billeder, og et af 
de nok mest kendte, er fotografiet 
af hingsten Mastil, der stejler. Det 
blev bl.a. brugt som forsidefoto til 
magasinet Ecuestre, til diverse blade 
og aviser og ikke mindst på etiketten 
til nogle olivenbøtter! 

Juan Carlos Altamirano valgte også 
at bruge Christina som fotograf til 
sine bøger. I størstedelen af hans 
bøger finder man Christinas billeder, 
og man kan straks se, hvorfor Juan 



14 15

Carlos Altamirano valgte Christina 
som fotograf. Billederne er meget 
smukke og hænger sammen med 
lys og omgivelser; den bedste måde 
at præsentere hesten på. Christina 
rider stadig den dag i dag, og hendes 
heste billeder viser tydeligt, hvor 
vigtigt det er at kende heste, deres 
reaktionsmønstre og udtryk for at få 
det bedste frem i dem og dermed i 
billederne.

I dag har Christina et stort netværk 
i Spanien, men det er også blevet 
til mange opgaver herhjemme, 
bl.a. til Magasinet Hest, Wendy, 
stutteriejere og ikke mindst den nye 
bog, De Kongelige Heste, som hun 
har lavet sammen med forfatteren 
Eva Nietschke. Netop dette 
projekt gav Christina en rigtig god 
mavefornemmelse. Hun brugte 4 år 
i de Kongelige Stalde, og alligevel 

blev hun aldrig træt af at komme der 
og tage billeder. Resultatet er blevet 
helt fantastisk, og bogen har solgt 
rigtig godt.

Christinas næste projekt handler om 
fugle og falkonerer. Her havde hun 
samme gode mavefornemmelse, 
som blev om muligt endnu stærkere, 
da hun besøgte Frank Wentzel og 
hans datter, som begge i årevis 
har trænet ørne og falke og ikke 
mindst har gjort deres til at bevare 
rovfuglene i Danmark. Dette er en 
helt anden boldgade, end Christina 
er vant til, for fugle reagerer nu 
engang noget mere anderledes 
end heste. Og det er netop denne 
udfordring og fascinationen af disse 
imponerende og smukke fugle, som 
har givet Christina blod på tanden. 
Frank Wentzels datter har også altid 
redet, og Christina blev inviteret 

med ud at ride for at se datteren 
Edith Wentzel træne med falke 
fra hesteryg – præcis, som man 
gjorde til jagterne i de Europæiske 
kongehuse for længe, længe siden.

Alle heste ejere drømmer om at få en 
professionel fotograf til at komme ud 
og tage nogle gode billeder af deres 
heste. Men ofte er det prisen, der 
afholder personerne fra at føre det 
ud i livet. Prisen for en serie virker 
måske nok overvældende, men man 
skal også lige tænke på, hvad den 
pris egentlig skal finansiere. For 
det første er der udstyret. Selve 
kameraet koster typisk 50.000 kr., 
og et objektiv til kameraet koster 
i omegnen af 12. – 14.000 kr. Der 
skal nogle opgaver til at betale den 
omgang. Så skal fotografen køre ud 
til kunden, og det kan være alt fra 
lige i nærheden til mange kilometer 
væk. Alt efter om hesten gør, det 
den skal, om vejr og lys er i orden, 
kan det tage fra 1 time og opefter 
for en enkelt hest. Dernæst kommer 
den mest tidskrævende opgave – 
arbejdet foran computeren. Her skal 
billederne lægges over, udvælges, 
retoucheres lidt, gemmes, og der 
skal brændes en CD. Christina 
bruger typisk 4 – 5 timer på dette 
arbejde for 25 – 30 billeder, som 
kunden får. Sådan en serie ligger på 
omkring 9.500 – 14.000 kr. + moms. 
Og skal man fritkøbe et billede til 
eget brug, koster det 1.250 kr. + 
moms pr. billede. 

Går du og drømmer om at få taget 
professionelle billeder af dine heste, 
så sørg altid for at få et tilbud. Og 
der kan spares lidt ekstra, hvis du 
og f.eks. to andre slår jer sammen 
og sørger for, at hestene står samme 
sted.

Vi går alle sammen og drømmer om 
at lave noget, der virkeligt gør os 
lykkelige. Christina bliver lykkelig af 
at fotografere, så hun har realiseret 
sin drøm. Men den har så sandelig 
også kostet blod, sved og tårer – og 
penge. Havde det ikke været for 
Christinas familie, var hun måske 
ikke nået dertil, hvor hun er i dag.

INFO BOKS

Det er ikke alle fotografer, der 
har øje for at tage billeder af dyr. 
Det er noget, man skal træne i, 
for der er vist ikke noget mere 
besværligt end at skulle tage 
fotos af noget, der bevæger 
sig. Og fordi man stiller dyret 
op, er det ikke ensbetydende 
med, at dyret bliver stående 
eller siddende. Dyrefotografer 

specialiserer sig i netop dette, 
og det er selvfølgelig et plus, at 
man lige har trænet lidt lydighed 
med sin kat, hund, hest eller et 
andet dyr. Det er øjeblikket i et 
splitsekund, der giver dette helt 
fantastiske billeder, som vi går 
og drømmer om at have af vores 
dyr.

Søger du på fotograf på nettet, 
så kommer der mange hits frem. 

Derfor skal du præcisere det 
mere og søge på dyrefotograf. 
Det er jo også nemmere at finde 
en fotograf i nærheden af ens 
eget område, da det hurtigt kan 
blive dyrt at få en fotograf fra den 
ene ende af landet til den anden.

Og husk nu at slå dig sammen 
med andre - så bliver det lidt 
billigere.
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Hansepferd 2008
af Maybritt Rønn
 
Hansepferd er en stor hestemesse, 
der bliver holdt hvert andet år i 
Hamborg. Da vi ikke rigtigt nåede at 
se så meget af Herning messen i år 
på trods aft at vi var der i 3 dage, 
besluttede vi at tage en tur derned.

Foruden udstyr i læssevis er mange 
avlsforbund også at finde på 
messen. Her kan de stille med en 
stand og nogle showheste som 
præsentation for racen. ANCCE var 
også repræsenteret på messen, og 
de havde medbragt to dejlige P.R.E. 
heste, som vi fik lejlighed til at se i 
aktion flere gange. De var særdeles 
populære, og de kunne virkelig 
vække publikum, hver gang de kom 
på banen.

I den ene af showhallerne 
var der opvisning fra alle de 
udstillende avlsforbund hele dagen, 
så man havde mulighed for at se 
de mange forskellige racer udfolde 
sig. I andre haller var der små 
opvisningsbaner, hvor der blev holdt 
små clinics hele dagen. I år var 
det bl.a. med Natalie Penquitt med 
frihedsdressur, Philippe Karl med 
klassisk dressur, Nadine Capellmann 
med moderne dressur og mange 
andre. Det var en god mulighed 
for at se de mange forskellige 
hestetrænere arbejde.

Det store gallashow om aftenen 
var vi heldige at få billetter til, da 
vi kom derned (kan ikke bestilles 
hjemmefra, da de ikke sender ud 
af landet). Det var et virkelig flot 
show med mange fantastiske numre. 
Bl.a. var der et showindslag med 
en walisisk rytter, der fra hesteryg 
minutiøst styrede 4 hyrdehundes 

kontrol med en flok geder gennem 
diverse forhindringer på banen, hvor 
ikke en (gede)fod blev sat forkert. 
Og til sidst gennede hundene dem 
både under og over hesten. Det var 
et fantastisk samspil menneske og 
dyr imellem.

Et andet, og meget genialt nummer, 
var bygget op om en lille piges leg 
med sin bold. Bolden ryger væk, og 
da hun løber ud for at finde den, 
kommer der en »levende« bold med 
hest og rytter indeni på banen. Flot 
nummer - og så skal man lade være 
med at tænke på, hvad der kan ske, 
hvis hesten skulle blive bange inde i 
bolden!

Spanien havde også et nummer 
med 8 hingste, der blev vist 
for lange liner - meget smukt.
Mange af de optrædende heste var 
iberiske heste, så for en iberisk 
hestefan var der virkeligt noget at 
se på. Det var en dejlig aften med 
en masse god og underholdende 
ridning.
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Vallakker - også P.R.E.
Kilde: El Caballo Español, nov.- dec. 
2007
Forfatter: José A. Fdez. Lineros
Oversættelse: Charlotte Eichel 
Larsen

De fleste af konkurrencehestene, 
inklusive dem der vinder, som deltager 
i forskellige former for konkurrencer 
og stævner, er vallakker. Heste, der 
bruges som fritids- eller køreheste 
er også vallakker, og den største 
del af vallakker er de heste, som 
bliver brugt og redet af børn, unge 
og fritidsryttere. Mange af disse 
vallakker er opstaldet på ridecentre, 
og her skal de leve i harmoni med 
andre heste, hvor der også er mange 
hopper. Disse hopper kan være af 
alle mulige racer, men det er ofte 
pga. dem, der kan opstå problemer.

Selvom P.R.E. hesten er kendt for 
sit noble og nemme temperament, 
så er hingste altså stadig hingste, 
og ejerne eller forpagterne af 
ridecentrene ønsker at undgå så 
mange problemer med hingste som 
muligt. I størstedelen af Europa er 
det svært for hingste ejere at finde 
et opstaldningssted til dem, fordi 
ridecentrene simpelthen ikke ønsker 
hingste i deres stalde. Fritidsrytterne 
ønsker ikke problemer med hingste, 
og det gør især forældre til børn 
heller ikke. Så derfor køber de som 
regel aldrig hingste eller utilredne 
ungheste.

Hvorfor lukker de spanske avlere 
døren for dette store marked? Også 
selvom de udmærket godt ved, at 
vallakker står for størsteparten af de 
solgte rideheste.

En af måderne, man kan sælge 
mere og bedre på, er at tilbyde det 
eller de produkter til markedet, som 
der ønskes. Bilforhandlere f.eks., 
sælger flere forskellige typer af biler 
inden for det samme mærke, f.eks. 
mini-biler, SUV’er, 4-hjulstrækkere, 
stationcars osv., så der er noget for 
enhver smag. Det samme kan man 
gøre i hesteverdenen. Hvis vores 
”mærke” (en P.R.E.) ikke kan tilbyde 
det, som de fleste ryttere kigger 
efter, så går vi glip af muligheden for 
at sælge rigtig mange heste.

De fleste P.R.E. heste er ikke 
kastrerede, og de vil heller ikke 
blive brugt i avlen. Lige netop 
denne store gruppe heste reducerer 
antallet af mulige salg drastisk, fordi 
de dermed udelukker den store 
gruppe potentielle købere; nemlig 
fritidsrytterne.

Vi kan ikke blive ved med at holde 
fast i det forældede argument om, 
at det kun er de uduelige heste, 
som kastreres. Dette er langt fra 
sandt. Se bare på de seneste lister 
over deltagende heste og vinderne i 
forskellige ride- og kørekonkurrencer 
over hele verden.

En avlshingst bliver brugt til avl, 
fordi den har noget værdifuldt 
genetisk materiale, som den giver 
videre til sit afkom og dermed 
forbedrer avlen. Ikke alle heste, og 
ikke engang de mest spektakulære 
af dem, har disse egenskaber. Der 
spiller mange faktorer ind, som 
afgør, om en hingst bør bruges til avl 
eller ej. Derfor bør man kastrere de 
hingste, som ikke egner sig til avl, 
og som vallakker bliver de altså ikke 
mindre værd i deres temperament 
og brugsegenskaber. Tværtimod 
vil det forbedre nogle af hestens 
kvaliteter og gøre den mere brugbar, 
og det er vel derfor, at vi også avler 
heste. Hver enkelt hest er god til 
nogle ting, men ikke alle heste kan 
være lige gode til de samme ting.

Når en hingst kastreres, får den et 
større kryds, og halsen og kæben 
bliver mere markeret. Den er roligere 
(ikke fjollet eller decideret kold), 
mere fokuseret, bedre at håndtere 
for alle, og desuden kan en vallak 
bedre gå sammen med en hoppe 
end hingste, hvad enten vi taler om 
dagligdag i stalden, på folden eller 
under ridning. Og en hingst mister 
altså ikke sine kvaliteter eller sin 
skønhed, fordi den bliver kastreret. 
Skønheden bliver simpelthen 
overført til noget andet; hesten 
bliver mere blid. Selvfølgelig er de 
anderledes end hingste – de bliver 
hverken værre eller bedre – men 
bare lidt anderledes, for det er trods 
alt stadig den samme race, som 
inden hesten blev kastreret.

Der er mange årsager til, hvorfor 
der ikke er tradition for at kastrere 
hingste af racen P.R.E., og jeg kunne 
da godt tænke mig at høre så mange 
grunde som muligt fra de spanske 
avlere. Men i stedet gør jeg lige det 
modsatte og vil fortælle om fordelene 
ved at have en vallak, og især det at 
kastrere de hingste, som alligevel 
ikke egner sig til avl af den ene eller 
den anden grund. For kastration 
er nu engang også en måde at 
selektere i avlen på. Selektion er en 
af hovedbestanddelene i at forbedre 
en avl. Selektion er baseret på 
nogle opstillede kriterier inden for 
den specifikke race, og det er en 

guideline til avlerne til forbedring 
af deres hesteavl; og ikke mindst 
avl, som opfylder de ønsker, som 
markedet nu efterspørger.

I dag, i både Spanien og i resten 
af verdenen, er ridecentrene fulde 
af heste af forskellige racer: For 
det meste Europæiske racer, Anglo 
arabere, Appaloosa’er eller Quarter 
heste – og for tiden også en stigende 
tilgang af Friesere. Men desværre kun 
meget få P.R.E. heste. Jeg er sikker 
på, at hvis vi begyndte at kastrere de 
hingste, der er selekteret fra i avlen, 
så vil P.R.E. hesten også vinde indpas 
og erstatte mange af de andre racer, 
som vi ser på ridecentrene i dag. 
Især vil P.R.E. hesten vinde indpas 
hos fritidsrytterne, som rider hver 
eneste dag, og hvis eneste formål 
med det at have hest, er at have 
fornøjelse af at ride hesten, som jo 
er en sund aktivitet.

Husk nu, at en hingst ikke er 
ensbetydende med en avlshingst. Og 
at en vallak ikke er det samme som 
en dårlig ridehest.

Irene Bothmann og hendes P.R.E. 
vallak, Lempa. Irene har meget 
stor glæde af Lempa, og hun 
kan tage ham med alle vegne 
uden at skulle bekymre sig for 
hingstenykker. Der er også den 
store fordel med vallakker, at de 
kan gå på fold med andre heste.
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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

Herlige Herning
af Charlotte Eichel Larsen

For første gang nogensinde 
besluttede Dansk P.R.E. Avlsforening 
at vove pelsen og drage af sted til 
hingstekåringen i Herning med en 
stand for at udbrede kendskabet til 
P.R.E. hesten endnu mere.

En stand på Herning koster en hel 
del, og der skulle også investeres 
i et stort banner, skilte til standen 
og magasinholder og meget andet. 
Heldigvis findes der fingernemme 
personer i foreningen, og John Rønn 
fik lynhurtigt skruet en kombineret 
magasin- og TV holder sammen, 
og det så meget professionelt 
ud. Vi lånte også et par kunstige 
oliventræer, og de var af så god 
kvalitet, at alle var overbeviste om, 
at de var ægte. Derudover slæbte vi 
rideudstyr, plakater, collager, kjoler, 
foldere, DVD’ere, stole og borde og 
meget andet med, og resultatet var 
fantastisk. Vores stand fremstod 
farverig på den spanske måde og 
meget indbydende.

Det skulle vise sig at være en god 
idé at tage med til Herning, for vi 
havde mange flere besøgende, end 
vi havde turdet håbe på. Og det var 
lidt tankevækkende, at en del af de 
besøgende kom for at høre mere om 
P.R.E. hestene, fordi de var blevet 

trætte af de skøre varmblods! 

Næsten hele bestyrelsen troppede op 
for at passe standen, og vi delte os 
i to afdelinger, så dem fra Sjælland 
passede standen hele fredag og frem 
til lørdag middag. Herefter overtog 
jyderne og Fynboerne, og det skal 
lige siges, at jyderne virkeligt gjorde 
sig bemærket! De havde nemlig 
iført sig 100% originale spanske 
dragter, og folk troede vitterligt, at 
de kom fra Spanien. De blev høfligt 
tiltalt på både spansk og på engelsk. 
Og så var det lidt sjovt at se folks 
ansigtsudtryk, når de venligt sagde, 
at de også talte dansk.

Alt materialet blev praktisk taget 
revet væk, og vi måtte i hast trykke 
flere, så der var nok til de mange 
interesserede. Det var også lidt 
sjovt, at vi fik besøg af The Devil’s 
Horsemen, som opdtrådte med 
et show, og de har udelukkende 
spanske og portugisiske heste som 
show- og filmheste. Det blev til en 
lang sludder og et besøg i staldene, 
hvor vi blev præsenteret for hver og 
én af deres 17 heste.

Det var en sjov, lidt hård og meget 
lærerig weekend, og vi blev enige 
om, at det skulle vi gøre igen. Men 
ak, snart kunne vi læse i Ridehesten, 
som er medlemsbladet for Dansk 

Varmblod, at det blev besluttet 
på et bestyrelsesmøde i februar 
måned, at avlsforbund, der ikke 
samarbejder med Dansk Varmblod, 
ikke må være repræsenteret med 
en stand på Herning. Hvad årsagen 
er til dette, stod der ikke noget om 
i deres referat. Det kan man så kun 
gisne om.
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Klargøring til DAMOCHA
af Charlotte Eichel Larsen

Efter 5 års pause er det endelig 
lykkes foreningen at få arrangeret 
DAMOCHA (en forkortelse af DAnish 
MOrphological CHAmpionships 
– Dansk Morfologisk Championat). 
De morfologiske konkurrencer er 
noget ganske unikt; udelukkende 
for P.R.E. heste. Dog har vi også lov 
til at lave klasser for både Hispano-
Arabere og part bred P.R.E/Cruzados 
(blandingsavl, hvor hesten er 50% 
P.R.E.). Kravet for alle deltagende 
heste er, at de er registreret i et 
forbund. P.R.E. hestene skal være 
registrerede og have papirer fra 
stambogen i Spanien, Hispano-
Araberne og part bred P.R.E. skal 
enten være registreret i stambogen 
i Spanien (separat stambog for 
Hispano-Arabere og register for 
Spanish Sportshorses) eller have LU 
pas/papirer fra Landscentret Heste. 
Det er altså ikke nok, at hesten har 
nogle transport papirer fra dengang, 
den skulle eksporteres fra Spanien. 
Er du i tvivl, om du kan stille din hest 
til DAMOCHA, så send en kopi af 
papirerne på din hest til foreningen.

Først og fremmest skal du i gang med 
at træne til konkurrencerne. Din hest 
skal lære at blive mønstret på spansk 
manér. Når man fremviser en hest for 
hånd til morfologiske konkurrencer, 
foregår det i spansk optømning, dvs. 
kapsun eller showtrense/grime, og 
mønstreren må gerne være i spansk 
tøj og sombrero, men det er ikke 
noget krav. Men hestens optømning 
og udseende/soignering skal være 
korrekt.

Lad os tage soigneringen først. 
Hopperne skal klippes, og det er 
primært hele manen og haleroden 
som klippes kort. Man vælger selv, 
om man vil lade pandelokken være 
eller klippe den kort sammen med 
manen. Det kan være en fordel at 
kippe pandelokken, hvis hoppen har 
et meget typisk og smukt hoved, 
som rigtigt kommer til sin ret, når 
pandelokken er klippet. Der er mere 
end bare ét aspekt i at klippe en hoppe 
på denne måde. Én ting er, at det får 
hoppen til at fremstå velsoigneret 
og nem at bedømme, når der ikke 
er en masse hår, der dækker for 
hals, bagpart og hoved. En anden 
ting er, at man kan lave de såkaldte 
optiske bedrag ved at klippe hoppen. 
Jeg kan give et par eksempler: En 
hoppe er lidt lavstammet, og for at 
få den til at syne mere langbenet, 
klipper man selve halen kort – evt. 

helt oppe ved haserne. Haleroden 
skal altid være klippet. En hoppe har 
et meget dybt lansemærke og ikke 
meget hvælving på sin hals. Man 
klipper og former manen, så hoppen 
fremstår med hvælving på halsen 
(en smuk bue opad) og lader hårene 
i lansemærke være lige så lange som 
resten af manen, så man derved 
skjuler det meget dybe lansemærke. 
Det er også vigtigt, at klipningen er 
fuldstændigt ensartet, og her kan 
jeg anbefale, at man trimmer man 
og halerod med en klippemaskine. 
Er der hakker i klipningen, trækker 
det ned. 

Hingste og hoppe plage skal ligeledes 
være klippet helt tæt. Her taler vi om 
plage på 1 år. Dvs. pandelok og man 
er klippet helt ned, og haleroden 
er klippet helt tæt uden lange hår, 
så der ingen hale er. Årsagen til, 
at Spanierne gør dette er, at man 
bliver fri for det ofte meget filtrede 
følhår, og desuden vokser hårene ud 
igen – denne gang mere kraftige. 
Hingstene bliver kun klippet tæt 
denne ene gang, herefter ser deres 
pandelok, man og hale aldrig en 
saks! Ikke engang en klipning af 
spidserne på halen er der tale om i 
Spanien. Men jeg har da set heste, 
der deltager i dressurkonkurrencer 
have haler, der er klippet lige 
forneden. Så spørgsmålet er, om der 
ikke er løst lidt op for dette – også i 
Spanien. Hingstene skal derfor have 
lang pandelok, man og hale, når de 
udstilles – og det skal være løst, 
blankt og velfriseret.

Hovene kan man vaske grundigt og 
smøre med f.eks. solsikkeolie, så 
der er helt blanke, eller give dem en 
gang skosværte og pudse efter med 

en neylonstrømpe. Så er de lige til 
at spejle sig i. Man kan også med 
fordel give øjne og mule en gang 
vaseline, så de er markerede og 
blanke. Og derudover er det ellers at 
give hestene den helt store omgang 
fransk vask og strygning tilsat en 
gang showshiner, så hestene er helt 
rene og blanke i pelsen.

Så kommer vi til mønstringen. 
Du kan allerede nu træne dig selv 
– uden hest – ved at købe et par 
løbesko og træne sprint! Du skal 
nemlig ud og løbe rigtigt stærkt, 
så du har mulighed for at fremvise 
de frie gangarter hos din hest. Og 
så skal din hest naturligvis trænes 
også. Træn på ridebanen eller i 
ridehuset, og du behøver ikke at 
træne så længe, for hesten finder 
lynhurtigt ud af, hvad du vil have den 
til. Du kan med fordel beslutte dig 
for nogle korte kommandoer, som 
hesten lærer, for du må godt sige 
noget til hesten under mønstringen. 
Til selve konkurrencen foregår 
det sådan: Du og hesten kommer 
gående ind til dommeren, hvor du 
skal opstille din hest. Hesten skal 
stå lige på alle 4 ben. Sørg for at få 
trænet dette, og især at hesten står 
stille, mens dommeren går rundt om 
hesten og bedømmer dens eksteriør. 
Dernæst giver dommeren dig besked 
om at fremvise hesten i skridt. Du 
skal have en lang line i din hest, og 
du skal gå ca. 1,5 – 2 meter fra den, 
så den skal have lært at gå frem ved 
siden af dig – også selvom du ikke 
går lige ved siden af den. Få hesten 
til at skridte godt fremad (du må ikke 
jage på den, for så går den pas) med 
godt rygsving og indundergriben. Når 
dommeren giver besked, går I frem i 
trav. Her gør man ofte det i Spanien, 
at man lader hesten gå 3 – 6 små 
volter på kortsiden i galop, inden 
man tager den op i trav og løber 
med den ned ad langsiden. Og igen 
– sørg for at holde den store afstand, 
så hesten har frihed til at vise sine 
bevægelser. Og hesten skal ikke bare 
trave, den skal virkeligt ud og øge 
traven med takt og indundergriben. 
Det er en fordel, hvis du hjemmefra 
har trænet hesten i at vise lidt gnist 
under denne øvelser – f.eks. med en 
sodavandsflaske – eller dåse – med 
sten i, som rystes, når hesten skal 
øge traven. Dette remedie må du ikke 
have med under konkurrencerne. Når 
dommeren har set nok, bliver du og 
hesten igen kaldt ind til midten, og 
dommeren ser på hestens eksteriør 
igen. Og så er i færdige og kan slutte 
jer resten af hestene, der er med i 
klassen.

Hoppe klargjort til morfologiske 
konkurrencer. Foto: Lemos
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Køb P.R.E. reklame gennem foreningen til dig og din hest

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

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

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

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

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

Hingste fra 4 år og opefter skal også 
fremvises i et lille og meget nemt 
dressurprogram. Og for hingste på 4 
– 6 år er det valgfrit, om man vil lave 
letridning eller nedsidning i øgning 
i trav. Der skal være optømning 
af både hest og rytter som til en 
dressurkonkurrence, så hos rytteren 
er f.eks. leggings, løse skjorter 
og farvede ridebukser ikke tilladt. 
Dressurprogrammet tæller 25% af 
den samlede pointsum, så det kan 
absolut godt betale sig at give den 
hele armen, hvis mønstringen ikke 
lige gik, som man havde håbet. 
Dressurprogrammer er naturligvis 
for at vise rideligheden af hesten og 
dens bevægelser under rytter. Og 
som sidste gang vil der også være en 
præmie til den bedst redne hingst, 
lige som der vil være en præmie til 
den bedste mønstrer. 

I skrivende stund afventer vi de 
nye regler for de morfologiske 
konkurrencer, og når de er modtaget, 
og bestyrelsen har fået sammensat 
programmet for weekenden, 
bliver der sendt invitationer ud til 
foreningens medlemmer, så I kan 
melde jer til.

Vi håber, at rigtigt mange af jer vil 
melde jeres heste til, for jo flere vi 

er, jo sjovere bliver konkurrencen. 
Og hold øje med hjemmesiden, som 
naturligvis også vil blive opdateret, 
når der er mere nyt om både kåring 
og DAMOCHA.

Der er tradition for at klippe 
hopperne i Spanien. Her er 
en hoppe ved at få klippet 
haleroden. Foto: Lemos



Avlerkode (kode 700) 1.200 kr.
Heste ejer kode (kode 700) 100 kr.
Ejerskabskort (kode 413) 325 kr.
Indskrivning af føl (kode 103) 637,50 kr.
ID til fornyelse af pas (kode 115) 637,50 kr.
Basiskåring og 2. forsøg (kode 206 og 218) pr. kode 625 kr.
Viderekåring og 2. forsøg (kode 220 og 231) pr. kode 625 kr.
Farvegentest (kode 243) 475 kr.
Eksport certifi kat (kode 309) 325 kr.
Indskrivningscertifi kat (kode 310) 140 kr.
Kopi af pas (hvis det er mistet/bortkommet) (kode 401) 535 kr.
Blodprøve (kode 504 A, B og C) 535 kr.
Ændring af hestens navn (kode 607) 735 kr.
Ændring af ejerskab (kode 619) 325 kr.
Bedækningsattest pr. stk. 50 kr.
Medlemskab - ejer af en P.R.E. 650 kr.
Medlemskab - passiv 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

1/1 side (21 x 29,7 cm) 1.200 kr. 960 kr.
1/2 side (21 x 14,8 cm / 29,7 x 14,8 cm) 600 kr. 480 kr.
1/4 side (10,5 x 14,8 cm) 300 kr. 240 kr.
1/8 side (7,5 x 10,5 cm) 150 kr. 120 kr.
Bagsiden 1.600 kr. 1.300 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

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

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

Priser i foreningen


