NYHEDSBREV
Januar 2019
Kære medlemmer.
Vi glæder os til at byde velkommen til 2019. Året,
hvor foreningen har 25 års jubilæum. Vi starter
med en P.R.E. dag, der afholdes på Fyn. Der
vil både være hingstefremvisning, fremvisning
af salgsheste, og P.R.E. Cup 2019. Se mere
information om aktiviteterne nedenfor.
Basis avlsgodkendelse
Vi havde i år planlagt at tilbyde vores medlemmer
hjemmekåring for at få alle heste i landet med.
Og vi ville afholde kåring i hhv. marts og oktober,
så vi var sikret, at alle heste, der er fyldt 3 år,
fik muligheden for at blive kåret. Desværre har
vi den 13. januar 2019 fået oplyst, at vi ikke må
afholde hjemmekåring, og at vi ikke kan få lov til
at afholde 2 kåringer, da vi har for få heste. Dog
vil det blive taget med på et stambogsmøde den
14. februar 2019 i ANCCE, om vi evt. kan få lov til
at afholde den anden kåring, mod at foreningen
afholder alle udgifter.
Derfor er det meget vigtigt, at alle, der har
kåringsklare heste i år, henvender sig til
foreningen hurtigst muligt og oplyser, hvor de er
fra, og hvor mange heste de gerne vil stille. Det
er vigtigt, at hesten ER fyldt 3 år, når man stiller
den til kåring i hht. gældende regler.
Skriv hurtigst muligt til Pre-horsedk@pre-horse.dk
med følgende information: 1. Hestens navn, køn
og fødselsdato.
2: Hvor i landet I er placeret, så vi bedst
muligt kan planlægge, hvor vi lægger 2 -3
opsamlingssteder. I den forbindelse må det også
påregnes, at vi ikke kan overholde prisen på
2.000 kr. pr. hest, da prisen er udregnet med kun
1 opsamlingssted. Hvis vi kun får lov til at afholde
1 kåring, vil vi forsøge at finde en dato enten
sidst i juli eller i september afhængig af, hvad
flest avlere kan. Også dette må I gerne skrive på
mailen om antal heste til kåring.
Ordinær Generalforsamling
Den 6. april har vi Ordinær generalforsamling på
Sjælland med efterfølgende middag. Her håber
vi også, at vi kan få lidt tid til at drøfte show
og udstilling på de kommende dyrskuer. Vi må
i år udstille på tværs af landet, og vi håber, at
rigtig mange vil være med til at fejre foreningens

jubilæum. Find os på Facebook i gruppen
”Dyrskuer 2019 PRE”.
DAMOCHA 2019
Årets championat kommer til at foregå i
weekenden den 16. – 18. august på Midtjysk
Ridecenter, og vi arbejder lige nu på højtryk for at
finde sponsorer og fonde, vi kan søge. Så kender
du nogen, der vil være med til at gøre dette
års DAMOCHA til et brag af en fest, så kontakt
os endelig. Vi håber på at kunne komme med
så billig en deltagerpris som muligt, så alle har
mulighed for at deltage. Men det kræver rigtigt
mange sponsorer.
Vi minder om, at P.R.E. cuppen 2018 bliver uddelt
på den Ordinære generalforsamling i år. Den
består af 2 kategorier:
1. Mest vindende DRF ekvipage 2018
2. Mest deltagende ekvipage 2018.
Så husk at indberette jeres DRF Go point, eller
antal ikke pointgivende stævner, dyrskuer,
championater m.m. i løbet af 2018
Begge indberetninger skal sendes til vores
kasserer på kasserer@pre-horse.dk senest den
1. marts 2019.
I oktober tilbyder vi igen ”P.R.E. dag”; denne
gang på Sjælland, salgshestefremvisning,
hingstefremvisning og P.R.E.-CUP.
Vi glæder os til et år, hvor vi forhåbentligt
kommer til at se rigtigt meget til hinanden. Og
vi håber, I vil støtte op om foreningen, dens
arrangementer og sponsorer.
De bedste hilsner
Bestyrelsen i Dansk P.R.E. Avlsforening.

gratis. Ønsker du boks til hele dagen, koster den
100 kr. pr. hest.
Vi laver fælles medlemsmiddag om aftenen,
hvor det vil være gratis for alle medlemmer at
deltage. Drikkevarer kan købes på stedet. Har
man ikke-medlemmer, man gerne vil have med
til middagen, koster det 75 kr. pr. person. Børn
under 12 år er gratis. Tilmelding er nødvendig
og kan gøres på mail til vores kasserer:
Kasserer@pre-horse.dk
Der skal være betalt på foreningens konto:
Reg.nr.: 2510 – Konto nr.: 34 97 43 14 16 Eller
mobilepay: 65462
Sidste tilmeldingsfrist: 14. februar 2019.

Nyt fra stambogen
VED EJERSKIFTE – HUSK ID
Fremadrettet skal køber og sælger medsende
kopi af ID (pas eller kørekort), når der sendes
ejerskabskort og blanketter i forbindelse
med ejerskifte. Kopi af ID mailes til de
stambogsdelegerede. De sørger for at uploade
det i stambogssystemet, og mailen og den
vedhæftede fil slettes herefter permanent.
Velkommen til Dansk P.R.E. Avlsforenings
”P.R.E. dag”
Søndag den 17. marts 2019
Sted: Stutteri Lyholm
Program:
Hingstefremvisning
Salgsheste
P.R.E.- Cup
Kom og vær med til en dag i de spanske hestes
tegn.
Salgsheste: 75 kr. pr. hest. 5 - 7 min fri tid i
ridehuset. Du må bruge tiden, som du mener,
præsenterer din hest bedst. Om det er fri, i liner
eller under rytter er op til dig. Ønsker du boks til
hele dagen, koster den 100 kr. pr. hest.
Hingstefremvisning: 75 kr. pr. hest. 5 - 7 min fri
tid i ridehuset. Du må bruge tiden, som du mener
præsenterer din hest bedst. Om det er fri, i liner
eller under rytter er op til dig. Ønsker du boks til
hele dagen, koster den 100 kr. pr. hest
P.R.E. Cuppen vil være en åben procentklasse,
hvor der kan rides programmer efter eget valg.
Der gives point for alle startere. Pointene bruges
i det samlede resultat, hvor nummer 1, 2 og 3
tildeles højeste point. Der må startes 2 klasser.
Pris pr. klasse: 50 kr. Er hesten i forvejen meldt
til en af de andre aktiviteter, er den ene klasse

Årsagen til dette nye tiltag er, at stambogen
ønsker at verificere underskrifterne på
ejerskabskortet.
Har du én gang sendt ID og fået det uploadet i
systemet, behøver du ikke at gøre det igen. Er du
i tvivl, så kontakt de stambogsdelegerede.

BEDÆKNING – EJERSKIFTE AF HINGST
Har en hingst bedækket, og hingsten bliver
solgt i indeværende år, så HUSK at printe en
bedækningsattest INDEN ejerskiftet og underskriv
den. Det giver ofte store problemer, hvis forrige
hingsteholder ikke har sørget for dette.

BEDÆKNINGSATTESTER
Fremadrettet SKAL hingsteholder sørge for at
printe og underskrive bedækningsattester og give
til hoppe ejeren, NÅR HOPPEN ER BEDÆKKET
FÆRDIG! Sælges hoppen ifolet, så sørg for, at
hoppens nye ejer får bedækningsattesten med.
Attesten skal i dette tilfælde være underskrevet af
både hingsteholder og hoppens ejer inden salget.
Datoen for bedækningen afgør, hvem der ejede
hoppen på bedækningstidspunktet.
I sådan et tilfælde vil den tidligere hoppe ejer stå
som avler af føllet og den nye hoppe ejer som ejer

af føllet. Ved bedækning af en hoppe, SKAL BÅDE
HINGSTEHOLDER OG HOPPENS EJER HAVE EN
AVLERKODE. Og hoppen skal stå i en avlerkode,
inden den bedækkes.
Er du i tvivl om noget i denne forbindelse, så
kontakt en af de stambogsdelegerede.

INDSKRIVNING AF FØL
Når vi modtager de udfyldte
indskrivningsdokumenter, oplever vi meget ofte,
at dyrlægerne ikke er omhyggelig nok med at
indtegne hvirvler. Alle heste har fjerhvirvler
i lysken og på bringen, men alligevel skal de
tegnes ind! En fjerhvirvel tegnes med et kryds,
hvor hvirvlen starter og så en streg fra midten
af krydset, til hvor den ender (enten opad
eller nedad). Hvert år til avlsgodkendelsen
retter ANCCEs dyrlæge i de fleste pas, fordi
indtegningen af hvirvler er mangelfuld.
I må meget gerne oplyse dyrlægen om dette, når
I får ham/hende ud til at indskrive et føl.
Husk nu også at få indskrevet jeres føl i god tid.
Gerne, når føllet er omkring 3 måneder gammelt.
For der er stadig regler for, hvor lang tid I har til
det for at opfylde EU kravet om registrering af
heste.
Et føl født i første halvår (1. januar
– 30. juni), skal have indsendt de udfyldte
indskrivningspapirer til de stambogsdelegerede
SENEST DEN 31. DECEMBER.
Føl født i 2. halvår (1. juli – 31. december) skal
have indsendt de udfyldte indskrivningspapirer til
de stambogsdelegerede SENEST DEN 30. MARTS.

FARVEGENTEST – INGEN TILBUD I ÅR
Der er desværre ikke tilbud på farvegentests i år,
men den er til gengæld blevet lidt billigere. En
farvegentest af 1 hest koster 540 kr.
Du skal selv sørge for at sende dit hestepas
til stambogen, når du får besked på, at
farvegentesten er færdig. Husk derfor at tage
kopi af de vigtigste sider i passet inden sending
og husk endelig at sende passet med anbefalet /
rekommanderet post!

ONLINE PORTO
Hvis du selv sørger for at købe porto på PostNords
hjemmeside, så kan du spare på især den
rekommanderede post. Der er lagt link og manual
ud på stambogens hjemmeside. Det er nemt og
langt hurtigere, end hvis du får din postbutik til
det.
Når du benytter Online porto, taster du
modtagerens e-mail adresse ind, og de
stambogsdelegerede får på den måde at vide,
hvornår de kan forvente en forsendelse.
Har du ikke mulighed for at bruge Online porto, så
husk at meddele din stambogsdelegerede, at der
er en forsendelse på vej. Du kan enten sende en
SMS eller en mail.

BOKS 100 KR.

FÆLLES-MIDDAG
GRATIS FOR
MEDLEMMER. 75
KR. FOR ØVRIGE

PRIS I ALT

TILMELDINGSSKEMA TIL P.R.E. DAG
SALGSHEST
75 KR. PR. HEST

P.R.E. CUP
HUSK AT OPLYSE,
HVILKE PROGRAMMER DU VIL
RIDE.

SÆT KRYDS VED DEN / DE ØNSKEDE AKTIVITETER. UDREGN DET SAMLEDE BELØB I SIDSTE KOLONNE.

HESTENS NAVN

HINGSTE FREMVISNING
75 KR. PR.
HINGST

JEG ØNSKER AT RIDE FØLGENDE DRESSURKLASSER:_______________________________________________________________________________

MIT NAVN OG MAIL:_____________________________________________________________________________________________________________

