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Formandens klumme

Jeg sidder her i slutningen af 
marts og skriver min klumme – 
og jeg spekulerer over, om Moder 
Natur mon har kuk i kalenderen! 
Udenfor ligger der 30 cm sne, og 
det er minimum minus 5 grader 
om natten. Det er intet mindre 
end uudholdeligt, at en vinter 
skal vare så længe; især for os 
solhungrende danskere! Mon 
ikke, at det bare er Kong Vinters 
sidste ord?

Det har været en meget stille 
vinter, hvor foreningen ikke 
har haft nogen aktiviteter for 
medlemmerne. Vi har tidligere 
prøvet at fylde kalenderen lidt 
bedre ud med f.eks. foredrag, 
men der er ikke så stor opbakning 
til disse arrangementer. Det er 
ærgerligt, for havde de nu været 
en stor succes, kunne vi holde 
mere af den slags. Og det handler 
jo også om, at vi ser hinanden 
noget mere. Det sociale i en 
forening skal så sandelig også 
plejes. Skulle du gå rundt med 
nogle gode idéer, så kom straks 
med dem!

Det er stadig hårdt for os 
mennesker at komme igennem 
den snart så gennemtærskede 
krise, og som jeg sagde i min 
beretning på generalforsam-
lingen, så har krisen i den 
grad haft store menneskelige 
omkostninger. Jeg føler med 
alle jer, som har haft opbrud 
i familien, som måtte smide 
håndklædet i ringen og sælge 
alle jeres heste og ikke mindst 
dem, som har været forfulgt af 
uretfærdige uheld. Jeg har selv 
krisen helt inde på livet, så jeg 

ved, hvor hårdt og opslidende 
det er. Og havde jeg ikke haft 
mine fantastiske heste, som altid 
møder mig med godt humør, tja 
– så ved jeg faktisk ikke, om jeg 
havde haft kræfter til at kæmpe 
for fortsat at være selvstændig 
erhvervsdrivende. Jeg er sikker 
på, at I kan nikke genkendende 
til dette.

Generalforsamlingen forløb 
udmærket, og der var rigeligt 
med punkter til eventuelt. Faktisk 
så mange, at vi til sidst måtte 
løbe dem hurtigt igennem for 
ikke at blive myrdet af kokken, 
som ventede med maden. Og 
det var rigtig ærgerligt, for der 
sad fl ere i forsamlingen, som 
også havde noget på hjerte. Det 
er dejligt, at medlemmerne har 
punkter til eventuelt; dog skal 
man prøve at begrænse sig lidt – 
eller få kogt mange punkter ned 
til få, så alle kan få lov at komme 
med deres emner. Husk nu, at I 
til hver en tid kan sende forslag 
og emner, der skal drøftes, til 
bestyrelsen, som kan tage det 
med på møderne.

På trods af tiderne får vi jævnligt 
nye A-medlemmer. De fl este 
af dem har købt deres hest 
her i Danmark, og sælgerne er 
begyndt at inkludere medlemskab 
af foreningen og ejerskifte af 
hesten i salgsprisen. Et rigtigt 
godt tiltag, så der fra starten 
kommer styr på papirerne. 
Andre har købt hesten i Spanien 
og har haft den i årevis uden 
at ejerskifte den. Og så er der 
dem, der først køber i Spanien 
– eller hos hestehandlere - og 
dernæst meget senere kontakter 
foreningen. I nogle af disse 
tilfælde ryger vi ud i nogle svære 
opgaver; især med de heste, 
der er kommet via Holland med 
forkerte eller ingen papirer. Det 
er en udfordring; men også 
en spændende udfordring, når 
tingene lykkes. Men i bund og 
grund er det heste ejernes eget 
ansvar at sørge for at søge 
informationerne selv og ikke 
mindst få orden på hestens 
papirer. Vi befi nder os i det 21. 
århundrede, hvor en computer 

og adgang til Internettet er 
hver mands eje. Misforstå mig 
ikke; jeg forklarer gladelig igen 
og igen, hvad der skal til for at 
få løst den situation, som heste 
ejeren står med. Men det koster 
at vente for længe, da der er 
strafgebyrer fra stambogen, hvis 
man overskrider en deadline på 
en ydelse. 

Lad os starte et nyt år og glæde 
os til foråret og sommeren 
og ikke mindst årets føl. Især 
glæder jeg mig til at se den nye 
basiskåring udført i praksis, at 
tage til dyrskue i forhåbentlig 
godt vejr og ikke mindst årets 
DAMOCHA. Jeg håber, at der igen 
i år vil være mange dansk avlede 
heste blandt de deltagende 
heste, fordi de klarede sig så fl ot 
sidste år. Det er et vink med en 
vognstang om, at vi altså godt 
kan fi nde ud af at avle PRE heste 
af en ordentlig kvalitet; hvor 
især gangarterne skal nævnes. 
For det er nemlig noget, vi har 
forstand på her i lille Danmark. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig 
dejlig sommer sammen med 
jeres heste og ønsker held og 
lykke til avlerne.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Bestyrelsen 2013

Maybritt Rønn

Jeg er 39 år og bor sammen med 
min mand og 2 børn på 15 og 17 
år i Otterup på Nordfyn, hvor vi har 
vores eget sted med plads til at have 
hestene hjemme. 

Vi har haft PRE heste i snart 11 år 
og har gennem tiden avlet en del 
føl. I øjeblikket har vi tre hingste: 
Ebano LXXI (udannet til MA–niveau 
i dressur), Ecuador F (unghest) 
og Falconero F, som er vores 
hingsteføl fra forrige år. Så har vi 
vores dejlige avlshoppe Falconiana 
og PRE hoppe, Niagara III, som er 
tilredet, og hoppeføllet Gavilana 
F fra sidste år. Derudover har vi 
også et par andre racer, som er 
mere konkurrencedygtige inden for 
springning, som vores datter dyrker.

Jeg er selv mest rytter og ikke den 
store avler, men lægger stor vægt 
på, at de dyr, som bliver brugt i 
avlen, giver tilpas store, velgående, 
funktionelle og racetypiske afkom. 
Jeg er stor fortaler for, at man 
stiller sin hest til morfologiske 
konkurrencer, - og gerne mere end 
én gang – da det er her, man får en 
reel bedømmelse af fejl og mangler, 
men så sandelig også af hestens 
gode kvaliteter. Det giver den enkelte 
avler et indblik i, hvilket avlsdyr man 
har, og hvad man skal matche med 
for at forbedre sine afkom.

Som ansvarsområde har jeg 
stambogsarbejdet for Jylland og Fyn. 
Derudover bruger jeg gerne min tid 
på promovering af racen, og deltager 
selv i skuer, stævner, shows m.m.

Charlotte Eichel Larsen

Siden jeg var 8 år gammel, har 
hestene fyldt en stor del af mit liv. 
Jeg har været igennem den gængse 
turnus med frække ponyer, inden jeg 
gik over til stor hest.

Jeg har dyrket springning, 
langdistance og dressur. Hos mig er 
hestene altid blevet gamle, og det 
er vigtigt for mig, at mine heste er 
sunde, stærke og robuste. 

Jeg købte min første PRE i 2003 – en 8 
årig drægtig hoppe med et 4 måneder 
gammelt hoppeføl ved siden. Endnu 
et hoppeføl kom til verden i 2004, og 
jeg har dem alle endnu. Den yngste, 
Alexandrina, går som følhoppe. Hun 
skal have sit andet føl her i maj 
måned, og jeg glæder mig meget.

Jeg var med til at starte foreningen 
tilbage i 1994, og jeg har siddet i 
bestyrelsen som menigt medlem, som 
suppleant et par år, som sekretær 
i en del år, som næstformand og 
nu som formand. Jeg brænder 
for foreningsarbejdet, hvor især 
arbejdet med stambogen er mit store 
interesseområde.

Siden ANCCE overtog stambogen 
fra militæret i 2007, er der lavet 
en del moderniseringer med bl.a. 
BLUP index og en ny basiskåring; 
alt sammen for at kunne forske i de 
genetiske arveligheder hos racen. 
Det er vigtigt, når man ønsker 
specifi kt at lave en dressurhest, 
som skal kunne konkurrere 
med de allestedsnærværende 
varmblodsracer.

Jeg håber, at PRE hesten vil vinde 
endnu større udbredelse i Danmark, 
og at deltagerantallet til DAMOCHA vil 
vokse i takt med, at der kommer nye 
PRE ejere til. DAMOCHA er et vigtigt 
redskab for avlere til at få bedømt 
deres avlsdyr; og ikke mindst de føl 
de opdrætter.

Irmelin Fasterholdt Nørmark

Jeg er 37 år og bor på en gård 
mellem Horsens og Odder sammen 
med min mand og vores 3 børn.

Vi avler og udstiller Shetlændere, 
som vi har 4 af. Jeg har førhen avlet 
Friesere, men har nu kun en ridehest 
tilbage. Derudover har vi 3 PRE heste, 
vores avlshingst, avlshoppe og deres 
hingsteføl fra sidste år. Vi venter 
endnu et afkom i år efter dem. Vi 
avler fortrinsvis til eget forbrug, og 
vores avlsmål er store, langbenede 
PRE heste med stor gang, der kan 
gøre sig på dressurbanerne. Vi har 
været med i foreningen i 11 år, da vi 
startede ud med vores første hoppe 
i 2002.

Vi har igennem tiderne deltaget 
på mange skuer og ved mange 
kåringer med både PRE, Friesere 
og shetlændere med stor succes. Vi 
nyder at komme ud og vise hestene 
frem, både for andre avlere og 
udstillere inden for racerne, men 
også for dem, der ikke endnu ejer 
verdens bedste hesterace, P.R.E. 
Vi deltager på Horsens dyrskue og 
har tidligere deltaget i Herning og 
var forrige år med til DAMOCHA for 
første gang med vores hoppe. 

Jeg er uddannet inden for heste 
og har arbejdet fuldtids med 
heste. Derudover er jeg uddannet 
jordbrugsteknolog med speciale i 
økonomi og føler mig derved klædt 
godt på til at bestride posten som 
kasserer, hvor jeg har siddet siden 
2011. 

Jeg arbejder nu i den økonomiske 
branche og derudover underviser og 
træner heste i min fritid. Drømmen er 
en stald kun med egne og opstaldede 
PRE heste, avl og træning af PRE 
heste, samt fremstilling til skuer, 
kåringer og DAMOCHA. 
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Gunvor Ejstrup Hadsbjerg

Jeg er 55 år og bor på Svinø sammen 
med min mand, min skøre hund og 
7 heste. Heraf er de 4 af racen 
P.R.E., 1 hoppe, 2 hingste og en 
hingsteplag fra sidste år. De andre 
er henholdsvis en New Forrest vallak 
og to blandingsvallaker, som går som 
selskab for de to hingste.

Jeg har tidligere redet en del, men da 
en dårlig hofte satte en stopper for 
dette, og jeg naturligvis ikke kunne 
undvære heste, kastede jeg mig ud i 
avlsarbejde. Min første P.R.E. fi k jeg 
i 2000, og der er gået nogle stykker 
gennem min stald i de forløbne år, og 
de har alle været til usigelig glæde.

Min første interesse er avl, men 
bedømmelse af heste er også 
et område, jeg fi nder meget 
spændende. Jeg mener, at det er 
vigtigt at have sine avlsmål for øje, 
og at det er vigtigt at få sine heste 
bedømt ved skuer og DAMOCHA, da 
det er vigtigt, og til stor hjælp, hele 
tiden at få bedømt sit avlsarbejde. 

Jeg har tidligere været i bestyrelsen, 
men har holdt en pause på et par år, 
da vi lige skulle på plads på vores 
gård. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen 
igen forrige år og er klar til en runde 
mere, hvor der venter masser af 
spændende opgaver med bl.a. at 
arbejde for at udbrede kendskabet 
til denne vidunderlig spanske hest.

Lika Ottosen

Jeg er en ”hestetosset” pige på 53 
år, bor sammen med Jan, ingen børn 
men to skønne Main Coon katte. 

Jeg har beskæftiget mig med heste 
det meste af mit liv; heraf rigtigt 
mange år med Frederiksborg avlen, 
hvor jeg selv har avlet mine egne 
rideheste. Derudover tog jeg i starten 
af 1980’erne dommeruddannelsen 
og har fungeret både som dommer 
sekretær og dommer på Roskilde 
Dyrskue.

I 2004 måtte jeg så sige farvel til 
min sidste Frederiksborg hest, som 
var 3. generation hoppe af egen avl. 
Hun nåede ikke at få et føl. Så jeg 
måtte tænke over, hvilken hest jeg 
så, helst ville eje. I mange år havde 
jeg beundret de spanske heste i 
smug, og jeg endte med at købe 
en ung hoppe, Cariñosa, som er 
danskopdrættet. Hun blev tilredet, 
og vi har haft mange gode timer 
sammen, og hun har fl ere gange 
været med til show på Roskilde 
Dyrskue. Forrige år fi k hun et 
hingsteføl, som skal være arvtager 
og dermed min næste PRE ridehest 
i rækken. 

I 2009 blev jeg valgt ind i foreningens 
bestyrelse. Jeg tager mig bl.a. af 
Roskilde dyrskue, Store Hestedag, 
sørger for annoncer m.v. i forskellige 
medier, og så er jeg den ”kreative” 
dekoratør til lidt af hvert. Jeg vil 
også meget gerne have gang i noget 
”show ridning”, så sidder der nogen 
derude, som har lyst til at ride med i 
noget opvisning med spanske heste 
(på Sjælland), så kontakt mig gerne. 
Jeg kunne godt tænke mig, at der var 
nogle fl ere, som gerne vil være med 
på en ”rytterliste”, så der var fl ere 
muligheder, når vi bliver spurgt, om 
vi har nogle spanske heste, som kan 
lave noget opvisning.                      

Hanne Kapitanska

Til dagligt arbejder jeg som 
advokatsekretær og –bogholder i 
København, hvor jeg været ansat i 
30 år.

jeg har beskæftiget mig med heste 
siden 1994, men i 1996 købte jeg 
min første spanske hoppe og har 
siden været solgt til stanglakrids. 
Jeg startede Stutteri Grønnevang og 
besluttede allerede dengang, at der 
aldrig skulle være andet end spanske 
heste i min stald.

Jeg bor med min familie i Køge og har i 
dag 6 spanske heste; 3 avlshopper, 1 
avlshingst og 2 vallakker. Hestene på 
Grønnevang bliver allerede fra første 
dag opdraget ved hjælp af hestenes 
eget kropssprog, der gør det muligt 
at dominere hesten uden at straffe 
dem. Dette gør det daglige arbejde 
med især de unge heste meget 
lettere. Ridemæssigt interesserer 
jeg mig for Akademisk Ridekunst, og 
min avl er først og fremmest baseret 
på små Cartujano-heste.

Jeg har tidligere været i bestyrelsen 
i to omgang; som næstformand, 
formand og kasserer. Denne gang 
bliver det som sekretær, men det 
gør jo ikke arbejdskraften mindre. 
Bestyrelsens arbejde har ændret sig 
gennem årene, og jeg håber, at min 
erfaring - både arbejdsmæssigt og 
med hestene - stadig kan bidrage. 
Måske med ridearrangementer og 
shows.
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Bo Wohlert Hansen

Jeg er født og opvokset i Nordsjælland 
og er godt på vej mod de 42 somre

Interessen for heste opstod i 
forbindelse med mit job som 
ejendomsmægler. Jeg var ansat 
i en virksomhed, der opstartede 
en niche med salg af land- og 
lystejendomme, herunder heste-
ejendomme og stutterier.

I den forbindelse ville jeg ikke have 
på mig, at jeg ikke havde kendskab 
til heste og ej heller nogensinde 
have befundet mig i en sadel.

Derfor tog jeg rideundervisning hos 
min søsters veninde på en skøn 
frederiksborghoppe, der hed Stella.

I sommeren 2000  starter jeg mit 
eget hestehold op og bliver i den 
forbindelse introduceret for PRE, og 
den lidenskab har lige side holdt ved. 
I dag står der 13 af disse skønne 
heste på stald, både avlshingste, 
hopper og plage.

Min karriere har hovedsaligt 
været som ejendomsmægler 
i godt 20 år, som også har 
omfattet foreningsarbejde i Dansk 
Ejendomsmæglerforening samt 
diverse udvalgsarbejde inden for 
branchen.

Tania Simone Thorsøe Madsen

Jeg er 26 år og er opvokset i Horsens 
området.

Jeg blev i marts 2007 uddannet 
Dyrepasser med speciale i heste på 
Hansenberg Teknisk Skole i Kolding. 
Som en del af min uddannelse 
arbejdede jeg på Vilhelmsborg 
Nationale Hestesportscenter i ca. 3 
år.

Efter endt uddannelse tilbragte jeg 1 
år i Australien. Under mit ophold har 
jeg arbejdet med meget forskelligt, 
bl.a. på en farm, hvor vi brugte 
hestene som et vigtigt redskab, når 
der skulle tjekkes folde og inddrives 
kvæg og får. Og med poloheste, hvor 
den dagligt stod på konditionstræning 
i terrænet og træningskampe. Jeg 
arbejdede også i en kort periode i en 
stald med galopheste. Jeg har i det 
år lært utrolig meget og fået endnu 
mere lyst til arbejdet med heste.

Tilbage i Danmark arbejdede jeg som 
pædagogmedhjælper i en vuggestue, 
og det var gennem en forælder, jeg 
fi k kendskab til racen, og der gik ikke 
længe, før jeg var den stolte ejer af 
en PRE, Caruso XVI.

Jeg ser frem til endnu et år i 
bestyrelsen og samarbejdet med 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg forventer derigennem at få 
mere erfaring og indsigt i dels 
bestyrelsesarbejdet og ikke mindst 
at øge min viden om racen.

Anne Birgitte Krogh

Jeg er 29 år og folkeskolelærer. 
Jeg arbejder dog som tjener og 
receptionist på et hotel.

Jeg har redet og haft med heste 
at gøre, siden jeg var 9 år. Mine 
erfaringer med spanske heste er ikke 
så mange endnu, men dog nok til at 
være ret sikker på at kunne udnævne 
dem til verdens bedste heste.

Jeg startede med at ride på en 
spansk hest for ca. 2 år siden, og 
da jeg forrige sommer begyndte at 
lede efter egen hest, var det oplagt 
lige at slå et smut forbi foreningens 
hjemmeside og kigge lidt. Og 
heldigvis for det, for der fandt jeg 
den smukkeste unge hoppe med 
føl ved siden. Jeg var helt solgt! 
Og herfra gik det hurtigt. Lima 
og hendes smukke søn ankom til 
Hedehusene den 30. juli sidste år. 
Sønnen blev ved fravænning sendt 
hjem igen, og jeg er i fuld gang med 
ridningen.

Jeg var med til DAMOCHA i Vejle 
med Lima; bare 5 uger efter at 
jeg havde fået hende hjem. Og til 
Store Hestedag i Roskilde er jeg fast 
inventar på foreningens stand. Vi 
kom også med til Roskilde Dyrskue 
sidste år, hvor Lima opnåede 23 
point og ærespræmie. 

Mine planer med Lima er, at hun 
dels skal gå lidt stævner, dressur, 
spring eller distance – det må tiden 
og evnerne vise. Derudover vil 
jeg meget gerne deltage i diverse 
shows.

Jeg glæder mig til at bidrage med 
mere arbejde i foreningen og 
til at profi lere vores fantastiske 
hesterace.
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SICAB 2012

En god bagdel!

Den første halvdel af sektion 11 - hopper på 7 år og ældre. Sikke en fantas-
tisk kvalitet, der blev fremstillet.

Af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Maybritt Rønn, Charlotte 
Eichel Larsen

Det havde egentlig ikke været min 
mening at tage til SICAB dette år, 
men det fi k stambogen lige lavet om 
på. De indkaldte til kursus i de første 
dage af SICAB, så Maybritt og jeg tog 
en hurtig beslutning og fi k booket fl y 
og hotel, så vi kunne komme af sted. 
Kurset varede i 2 dage, og vi tog så 
selv 2 dage på messen, så vi kunne 
se nogle heste, når vi nu var der. 
Mandag aften landede vi i Sevilla, og 
vi kunne køre direkte til vores hotel, 
som lå bare 5 minutters gang fra 
kongressen. 

Vi skulle så starte tirsdag morgen 
på kurset, og det var vi en smule 
ærgerlige over, at det var så tidligt. 
For det var den første dag på SICAB, 
og her startede konkurrencen for 2 
års hopper, hvor der var en svensk 
opdrættet og ejet hoppe med. Den 
ville vi meget gerne se, men vi måtte 
jo også hellere møde til tiden. Da vi 
kom op til lokalet, havde de nogle 
tekniske problemer, så vi spurgte, 
om vi ikke lige måtte gå ned og se 
den svenske hoppe. Ingen problemer 
i det, så vi satte i skarpt trav tilbage 
til ringen og fi k set hoppen. Meget 
racetypisk og smuk hoppe, som 
endte på 17. pladsen med 91,750 
point  ud af 47 hopper. Det var 
virkelig fl ot!

Så var det tilbage på skolebænken, 
hvor resten af holdet også var 
dukket op. Hele den ene langside 

var stambogsdelegerede fra 
Sydamerika. Vi har kun mødt Paula 
fra Costa Rica i 2008 – resten havde 
vi ikke set før. De talte udelukkende 
spansk, så Paula måtte være tolk, 
når de interesserede spurgte mig 
og Maybritt ud om Danmark, og en 
af dem troede vitterligt, at Engelsk 
var sproget i Danmark! Ja, man skal 
høre meget, før ørerne falder af.

Derudover var der to delegerede 
fra Tyskland; Sonja og Gerhard, 
Lisa fra Holland, Annick fra Belgien, 
Sandrine fra Frankrig, Tanya fra USA, 
og svenskerne Jane og Gunilla kom 
om onsdagen.

Kurset startede med at introducere de 
nye features i stambogsprogrammet. 
For de nye i selskabet var der mange 
spørgsmål – akkurat, som da Maybritt 
og jeg startede op i 2008. Dernæst 
blev vi præsenteret for nogle nye 
ting, så som en app til smartphones, 
så man altid kan slå en PRE op i 
netstambogen. Smart! Og så kom vi 
til de mere alvorlige ting. Fra marts 
2013 tager ANCCE et strafgebyr, hvis 
avlerne indskriver deres føl for sent. 
Reglen siger: Føl født i 1. halvår 
(til og med juni måned) skal være 
indskrevet i stambogen senest den 
31. december samme år. Føl født 
i 2. halvår, skal være indskrevet i 
stambogen, inden de er 6 måneder 
gamle. Følger man ikke denne regel, 
bliver man opkrævet yderligere 120 
Euro (ca. 900 kr.). 

Det helt store emne var den nye 
basiskåring. De sydamerikanske 
lande havde allerede været igennem 

dem, mens vi i Europa først skal 
prøve den i år. Vi gennemgik det 
nye kåringsdokument, og der var 
rigelig tid til spørgsmål undervejs. 
Det vil tage ca. 20 – 30 minutter pr. 
hest, så vi skal huske at sætte tid af 
til de deltagende heste og evt. dele 
kåringen op i fl ere dage. Hos os vil 
det være mest naturligt, at vi har 1 
dag i Jylland og 1 dag på Sjælland. 
Vi spurgte selvfølgelig, om allerede 
basiskårede heste kunne stille til 
evaluering til BLUP indexet med det 
samme, men den service er endnu 
ikke tilgængelig for lande udenfor 
Spanien. Vi må pænt vente på det. 
Men det var meget spændende at 
høre om den nye basiskåring, og 
sjovt nok var samtlige Europæere 
begejstrede for de nye skrappe krav, 
mens de Sydamerikanske lande sad 
og surmulede over det. Der blev 
tilsyneladende afvist nogle heste, 
som tidligere kunne være gået 
igennem. Men her er der meget stor 
forskel på landene, og hvordan vi 
ser på hestene, deres brugsværdi og 
ikke mindst avlsværdi.

Vi fi k også snakket om evaluering af 
avlsdyr, og her blev det pointeret, 
at PRE hesten er en dressurhest og 
bliver klassifi ceret som sådan. Der 
bliver også kun lavet dressurindex 
– og ikke på nogle af de andre grene, 
så som kørsel, springning, military 
osv. Det er første gang, at vi har hørt 
ANCCE melde så klart ud.

Da kurset sluttede onsdag 
eftermiddag, blev vi alle inviteret ned 
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på den Internationale stand til lidt 
tapas. Her mødte vi andre bekendte, 
og vi kunne sidde og snakke om løst 
og fast. Krisen er stadig det helt 
store samtaleemne, og det er stadig 
hårdt for de spanske avlere at få 
en ordentlig pris for deres heste. Vi 
kunne så fortælle, at det absolut ikke 
er anderledes i Danmark.

Om aftenen blev vi inviteret ned i 
VIP logen for at se hesteshowet. Det 
plejer at være meget spektakulært, 
men vi var faktisk en smule 
skuffede i år. Igen skinnede det 
tydeligt igennem, at der bliver 
sparet på tingene, og der var bare 
”low budget” hele vejen igennem. 
Numrene var dog udmærkede, 
men det sidste kunne vi godt have 
undværet. Det var en stor fl ok vilde 
heste, der blev lukket ind, og så blev 
der vist, hvordan man indfanger et 
føl og får det klippet. Alle de voksne 
heste var brændemærkede, så det 
var tydeligt, at det var heste, man 
havde registreret og under opsyn. 
Men da vi så fl okken dagen efter 
i deres indelukke, fi k vi et chok. 
De var så magre, at de var blevet 
tvangsfjernet omgående, hvis det 
havde været herhjemme. Vi fi k så at 
vide senere, at mange af de spanske 
avlere og udstillere have været 
rasende over hestenes tilstand, og at 
de var taget med til et shownummer. 
Så det var ikke os, der var emsige! 
Og vi mener bestemt ikke, at det var 
noget at vise frem – og slet ikke på 
en International messe som SICAB.

Så kunne vi koncentrere os om 
konkurrencerne, og vi var meget 
imponerede over hele 4 års 
årgangen. Det var heste med højde, 
elegance og luft under sig. De var 
racetypiske, og de havde gangarter 
med elastik, aktion og afskub. Jo, 
de spanske avlere er på vej i den 
rigtige retning. Vi besluttede hurtigt, 
at vi også ville se rideprøven for 
denne årgang – bare for at se, om 
gangarterne ”holdt vand” under 
rytter. Og det gjorde de.

Vi ville så også se starten af sektion 
11, hopper på 7 år og ældre. Det 

første hold kom ind, og det var den 
ene smukke hoppe efter den anden! 
Første hold var lutter skimlede 
hopper. Det endte med, at vi sad i 3 
stive timer og så hele konkurrencen. 
Fantastisk kvalitet!

Vi fulgte også hingstene, og der var 
nogle gode imellem. Men jeg synes, 
at det var hopperne, der var bedst 
i år; og så selvfølgelig hele 4 års 
årgangen. De bliver spændende at 
følge i fremtiden.

Der er også en konkurrence, hvor 
udstillerne laver showindslag, og der 
plejer at være mange gode. Det var 
der også i år – ja, det var da lige 
før, at indslagene i konkurrencen var 
bedre end hesteshowet! Der var bl.a. 
en ung pige, som red i damesadel, 
og hun var virkelig dygtig. Det 
bedste – og det vindende indslag 
– var heste for hånd, som lavede 
skolen over jorden. 

Dagene gik alt for hurtigt, og vi 
snakkede om, at det kunne være 
sjovt at lave en ”danskertur”. Der bør 
komme mange fl ere danske avlere af 
PRE heste med ned og opleve SICAB. 
Så spar op allerede nu og kom med 
og oplev et mekka for PRE elskere.

Pedro Azor havde travlt på stam-
bogskurset.

Fotos fra det vindende nummer af 
udstillernes showkonkurrence.

Det var første gang, at denne hingst 
fi k lov til at smage et æble.

Vores favorit klappe-hingst.

Vidunderlig hoppe i 4 års klassen.

Hingst fra 4 års klassen. Den havde 
det hele!

Den ene af de to vaskehaller, som 
blev fl ittigt brugt.
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I gamle dage....
Af Hanne Kapitanska

Så har jeg igen meldt mig under 
fanerne! Det fi k mig til at tænke 
på ”De go’e gamle dage”, men hvor 
”go’e” var de egentlig?

Da jeg i 1996 købte min første hoppe, 
blev jeg naturligvis også meldt ind i 
Dansk Andalusier Forening. Det var 
på det tidspunkt, hvor foreningen 
blev delt efter at have eksisteret i 
bare 2 år. Jo, det var dengang, der 
virkelig skete noget!

I 1997 deltog jeg i min første 
generalforsamling. Fremmødte: 
Bestyrelsen og jeg! Det var dengang, 
der var fl ere bestyrelsesmedlemmer 
end heste i foreningen. A-
medlemmer kunne tælles på én 
hånd, men der var til gengæld en 
masse B-medlemmer, som støttede 
op om foreningen. Når man som A-
medlem meldte sig ind i foreningen, 
tilmeldte man ikke kun sig selv, men 
også et familiemedlem, så der kunne 
komme fl ere penge i kassen – også 
selvom man selv skulle betale det.

Det var dengang, der kun lige var 
penge til at betale regningen på ca. 
3.000 kr. til Landskontoret, men en 
regning, der skulle betales, fordi den 
betød foreningens godkendelse hos 
Cria Caballar og dermed mulighed 
for afholdelse af kåring i Danmark. 
Godkendelse af Landskontoret og 
Cria Caballar havde stor betydning, 
fordi der var to foreninger, og kun én 
kunne godkendes. At være godkendt 
forening under Landskontoret 
betød også, at vi havde mulighed 
for at deltage på landets dyrskuer, 
herunder især Roskilde Dyrskue.

1998 var det første år på Roskilde 
Dyrskue. Desværre uden heste, og 
da pengekassen som sædvanligt var 
tom, betalte jeg en erhvervsstand til 
foreningen. Ved standen serverede 
vi også spansk pølse og sherry. Det 
var som fl uepapir!

Der var en enorm interesse for 
hestene, og folk kiggede begejstret 
på billeder: ”Men der er jo ikke 
nogen her i landet”! Så kunne vi 
glædesstrålende fortælle, at der var 
ca. 10 herhjemme.

I 1999 blev de spanske heste 
for første gang præsenteret på 
Roskilde Dyrskue, hvor vi deltog 
med to hingste Ural og Hablador i 
Roskildekvadrillen, og i udstillingen 
deltog min hoppe Rocina II og 
hendes føl Niña, bare 10 dage 
gammel. Når jeg tog den smukke, 

hvide hoppe med det sorte føl ud af 
boksen, stimlede folk sammen om os 
med kameraer. Det var helt utroligt.

De to hingste vakte opsigt, og der var 
fyldt ved standen efter hesteshowet, 
når de kom ridende forbi.

Det var en dyr fornøjelse at sidde i 
bestyrelsen de første mange år. Ikke 
alene betalte jer erhvervsstanden 
på Roskilde Dyrskue i fl ere år, men 
efterhånden som foreningen voksede, 
kom der også bestyrelsesmedlemmer 
i Jylland, og det var ikke muligt for 
foreningen at give tilskud til hverken 
benzin, bro eller telefon.

Det har gennem årene ofte været 
nødvendigt for et bestyrelsesmedlem 
at sponsorere et arrangement for at 
få det gennemført.

Da de to foreninger (Foreningen for 
Pura Raza Española - tidl. Dansk 
Andalusier Forening - og Dansk 
P.R.E. forening) blev samlet, udtrådte 
jeg af bestyrelsen, da det var en del 
af aftalen, at de to formænd for 
foreningerne skulle udtræde.

Efter nogle år kom jeg igen i 
bestyrelsen. Denne gang som 
kasserer, og jeg fi k udleveret et 
regnskab i totalt kaos! Jeg startede 
med selv at måtte betale regningen 
til Landskontoret, da pengekassen 
var gabende tom efter et par 
heftige telefonregninger. Hver gang 
jeg hentede medlemsbladene på 
trykkeriet, blev jeg spurgt, om der nu 
var penge til betaling af regningen.

Efterhånden fi k foreningen 
opbygget en formue, og jeg kunne 
berolige kreditorerne med, at de 
nok skulle få deres penge. Der 
var dog stadig ikke penge til, at 
bestyrelsesmedlemmerne kunne 
få dækket alle deres udgifter, og 
det har altid været en del af det 
at sidde i bestyrelsen, at man selv 
måtte betale. Det har desværre 
også gennem årene betydet, at 
bestyrelsesmedlemmer har trukket 
sig, fordi de simpelthen ikke havde 
råd til at sidde der.

Som bestyrelsesmedlem skal 
man lave arrangementer for 
medlemmerne. Det var træls gang på 
gang at måtte afl yse arrangementer 
på grund af for får tilmeldinger, når 
man samtidigt fra medlemmerne blev 
opfordret til at arrangere noget. Der 
blev lavet showudvalg til opvisning 
på dyrskuer m.v., men det lykkedes 
kun enkelte år. Ofte startede vi ud 
med 10 – 12 heste og endte med 4!

Også foreningens hyggelige 
sommerfest er gledet ud i sandet, 
fordi der ikke er opbakning fra 
medlemmerne.

At sidde i en bestyrelse betød 
også, at man skulle skrive 
artikler til medlemsbladet. Som 
bestyrelsesmedlem ønsker man ikke 
at skrive om sine egne heste for 
ikke at blive skudt i skoen. Og det 
blev efterhånden pinligt igen og igen 
at skrive om sig selv, men det var 
næsten umuligt at få medlemmerne 
til at skrive noget. Intet er for stort 
eller for småt at skrive en artikel om. 
Som da min 3 års hingst hoppede 
ud af traileren på motorvejen 
ved Lyngby, eller da jeg efter et 
arrangement på Christiansborg gik 
og ryddede op, og der kom en fl ok 
teenagedrenge ind i stalden: ”Puh, 
hvor her lugter. Min jakke skal 
vaskes, når jeg kommer hjem.”

Nu sidder jeg her igen og skriver, 
så noget har ikke ændret sig! Jeg 
glæder mig dog til igen at tage del 
i bestyrelsesarbejdet. Mon jeg skal 
tage penge med?

Rocina II og hendes føl Niña efter 
Ural til udstilling på Roskilde Dyr-
skue i 1999.

Th. Ural med Susanne Bandier og 
tv. Hablador med Michala Bandier i 
sadlen. Roskilde Dyrskue 1999.
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Distancehesten Andromeda

Af Cecilie Næss Damm

Distanceridning er en ret ny sport i 
Danmark og er egnet for ALLE. Mottoet 
er: »At gennemføre er at vinde«
 
Men distanceridning er mere end en 
»professionel ridetur«. Det går ud 
på, at hest og rytter skal fi nde den 
rette kondition og tempo og komme 
i mål uden at have overanstrengt 
sig selv eller hesten. Derfor er der 
dyrlægeundersøgelser på hver hest 
før og efter ridtet. Efter du kommer i 
mål, har du 20 minutter til at få pulsen 
ned på under 60 slag i minuttet. 
Overskrides tiden, eller pulsen er 
højere end 60, er man ikke godkendt. 
Det er dog meget få, der ikke bliver 
godkendt i de lavere klasser. I 
de længere klasser er der pauser 
halvvejs med dyrlægeundersøgelse.
 

Der fi ndes klasser fra ca. 15 km til 
dem langt over 120 km og opefter. 
De lave klasser går ud på at kunne 
gennemføre, og alle får en præmie, 
som oftest er en roset/plaket og 
et diplom. Der er også ridt, der 
har idealtid. Det gælder om at 
ride en fastsat gennemsnitstid/ 
hastighed, og den, der er nærmest 
tiden/ hastigheden, vinder. I de 
længere klasser er der fælles start, 
og første ekvipage i mål vinder.
 
Jeg startede vores første 
distancestævne til Feldborgridtet 3. 
marts 2012. Det var kun et 13 km 
ridt, men det passede os fi nt, da jeg 
lige havde født en velskabt søn den 
5. februar, og Andromeda havde kun 
været holdt i gang med sparsom 
motion i ridehal i løbet af vinteren. 

Tanken med ridtet var at komme ud 

i naturen og få lidt mere motion end 
kun ridehallen, for hun var blevet 
meget besværlig at ride, efter hun 
var lånt ud. Andromeda overraskede 
mig dog fuldstændigt! Hun var så 
lydig, lydhør, samarbejdsvillig og 
havde en langt bedre kondition 
og arbejdsvilje, end jeg troede.
Selvom vi red alene og mødte 
modgående heste i stor fart, 
var hun aldrig besværlig. 
 
Vi kom i mål som godkendt og med 
den hurtigste tid i vores klasse med 
en gennemsnitsfart på 11,29 km/t. 
Hesten havde jo talent for dette!
 
Jeg meldte mig til næste ridt, der 
foregik i Aaskov den 7. april. Denne 
gang havde vi meldt til i LC2 på 29 
km. Vi startede sammen med min 
svigerinde, Christina Nielsen, og en 
af hendes veninder. Ridtet gik meget 
godt, og vi kom ind kun 2 minutter 
efter idealtiden. Vi havde redet 
29 km på 2 timer og 40 minutter, 
dvs. ca. 12 km/t i gennemsnitsfart.
 
Vores næste ridt blev så først den 
20. juli til Romridtet, for vi havde 
ikke haft så meget tid til træning i 
løbet af sommeren. Det er jo, hvad 
der sker, når man bliver mor!

Min svigerinde ville ride en højre 
klasse, så jeg red denne gang 
sammen med en veninde, Henriette 
Nygaard, på sin Nordbagge blanding. 
Vi red kun 22 km, for det var 
Henriettes første ridt. Vi gennemførte 
i en fi n tid, og begge heste havde 
haft en rigtig fi n dag i skoven.
 
Efter en mere intensiv træning var 
vi klar til de længere distancer, men 
skulle vi have selskab på næste ridt, 
som var Mols Ridtet den 5. august, 
måtte vi vælge en kortere distance. 
Min svigerinde ville gerne starte med 
sin Tinker krydsning, for hendes 
anden hest var blevet skadet til Rom 
Ridtet, så vi valgte 22 km distancen. 

Det var en kanon fi n dag i 
lækker natur og et dejligt 
ridt. Vi red til Gennemført og 
et gennemsnitstempo på 10.89 km/t. 
 
Efter dette ridt var min svigerindes 
Tinker krydsning klar til en 
længere distance, og vi valgte 
en LB klasse til Vesterhavsridtet 
den 8. september. Den var på 45 
km, hvor fl ere kilometer var langs 
stranden. Bundforholdene var helt 
perfekte, og vi galoperede næsten 
hele vejen langs stranden. Når man 
rider distancer længere end 40 km 
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skal der være indlagt en pause, som 
i dette tilfælde blev holdt i Fårup 
Sommerland. Hestene blev godkendt 
til videre ridt, og jeg kom ind på en 
fi n 4. plads - kun en hestehoveds 
længde foran min mentor, Inger Skov.
 
Næste ridt var så i Blaabjerg den 
29. september. Her havde vi igen 
valgt en kortere distance, fordi vi 
havde en ny debutant med. Det var 
desuden meget vådt og sumpet, 
så det var et klogt valg. Vi havde 
valgt et ridt på 29 km, som også 
var et ridt med idealtid. Vi skulle 
så ride 9 km/t i gennemsnit, og 
den der kommer nærmest på 
idealtiden, vinder. Jeg startede 10 
minutter efter mine følgesvende, 
men tog dem igen inden kort tid, og 
jeg havde egentlig ikke planer om 
at ride efter idealtiden. Men da vi 
nærmer os mål, ombestemmer jeg 
mig og holder Andromeda tilbage 
og rider resten af ruten i skridt og 
kort trav. Det lønnede sig, og jeg 
kom i mål kun 7 sekunder fra den 
anslåede ankomsttid for at kunne 
nå idealtiden. Det var lige et sekund 
hurtigt nok til at give mig 1. pladsen! 
Ekvipagen, der fi k 2. pladsen, kom 
i mål 8 sekunder fra idealtiden.
 
Årets sidste ridt for vores del var 
Isenbjerg Ridtet den 13. oktober. Vi 
ville afslutte året med en LA, som 
skulle være 65 km. I de større klasser 
er der fælles start i modsætning til 
de lave klasser, hvor man starter i 
små grupper på 1-3 ekvipager med 
5 minutters mellemrum.

Vi startede så ud sammen som 
en hel fl ok og holdt sammen 
hele første halvdel af ridtet. Det 
gik i et hæsblæsende tempo, og 
gennemsnitsfarten på de knapt 
40 km var 17 km/t i gennemsnit. 
Efter pausen lod vi dem, der ville 
fortsætte det vilde tempo, ride i 
forvejen, og vi fortsatte lidt i vores 
eget tempo. Vi endte dog i mål på 
en gennemsnitsfart på 13.22 km/
t, som er ret godt gået efter min 
mening. Det regnede under næsten 
hele ridtet, og Andromeda havde 
tabt begge forsko inden de første 
10 km. Men bortset fra det, var 
det er rigtig godt ridt. Men det skal 
siges, at det at ride 65 km fordelt på 
de ca. 5 timer i sadlen, er ikke for 
nybegyndere!

Vi var godt trætte, både mig og 
Andromeda efter ridtet, men jeg var 
utroligt stolt af hende. En P.R E hoppe 
på 6 år, som holdt så godt stand op 
mod højt trænede arabere, der havde 
gået over 80 km på tidligere ridt.
 
Vi er nu, efter en vinterferie på 

1,5 måned og genoptræning 
lige over jul, klar til årets ridt.
Planen var at starte en LA på 55 
km i Feldborg, men dette ridt blev 
desværre afl yst pga. is på ruten. 
Næste ridt bliver så en LA i Aaskov 
den 31. marts. Vi glæder os meget!
 
Kort info om Andromeda 
og hendes forberedelse til 
distanceridt 
Andromeda VIII er født den 4. april 
2006. Hendes far hedder Toledano 
IX, og hendes mor hedder Bella 
XXXI. Hun kom til Danmark den 
8. august 2010 og  fi k et hoppeføl, 
Cassiopeia Cezz, den 12. maj 2011.

Blev kun ryttervant, inden hun 
blev lejet ud pga. min graviditet i 
efteråret 2011. Hun blev så sparsomt 
motioneret i ridehal vinteren 2011/
12. 

Jeg overtog hende igen den 21. 
februar 2012, 16 dage efter fødsel, 
og red hende hver dag frem til det 
første ridt. Jeg red derefter primært 
skovture, og hver 14. dag fi k vi 
undervisning af Maj-Britt Carter. 
Vi red i gennemsnit 3 ture pr. uge på 
ca. 10 km, hvor vi hver 14. dag tog 
en længere tur på ca. 15 - 25 km. 
 
Tommelfi ngerreglen inden for træning 
til Distanceridt er, at den distance 
man ønsker at starte, skal man 
kunne ride sammenlagt på en uge.
 
Dvs., vil du ride et 40 km ridt, så 
skal den samlede ridedistance i 
løbet af ugen være ca. 40 km. En 
træningsuge kan f.eks. se sådan ud:

1. dag, 10 km tur.
2. dag, fri.
3. dag, 1 times dressur.
4. dag, 10 km tur.
5. dag, fri.
6. dag spring.
7. dag fri/ hygge/ bakkearbejde.
 
Vil du læse mere om distan-
ceridning, kan du fi nde næsten 
alt, hvad du behøver at vide på 
www.distanceridning.dk

God fornøjelse! 

Udsigten fra ryggen af en distance-
hest.

Til dyrlægetjek, hvor hesten bl.a. får målt puls. Hestene får ikke lov til at 
fortsætte, før de har fået grønt lys fra dyrlægen.



12

Få hesten solgt
Af Charlotte Eichel Larsen
Kilde: Hestemagasinet
Fotos udlånt af Cecilie Næss Damm

De tider, som vi skal tage os til 
takke med, er også rigtigt hårde ved 
hestefolket. For det er ikke i dårlige 
tider, at folk går ud og bruger deres 
opsparing på en hest. Derudover er 
der konkurrence fra alle sider, og 
så er det ikke afstamningen eller 
en speciel farve, der prioriteres fra 
køberens side. For P.R.E. hestene har 
tendensen vist, at køberne går efter 
”den færdige pakke”. Det vil sige, en 
hest de kan sætte sig op og ride på 
med det samme. Dem har vi ikke så 
mange af for tiden, så derfor vil det 
være godt for jer, der skal sælge, at 
I begynder på det grundlæggende af 
tilridningen af de unge heste, når de 
er 3 år og opefter.

Og hvad kan man ellers gøre for at 
få potentielle købere ud og se hesten 
– og forhåbentlig forelske sig i den? 
Her er nogle forskellige råd, som er 
samlet op fra diverse hestemagasiner 
og hesteportaler.

Prissætning
Det er svært at skulle sætte pris på 
sin hest, for vi har jo alle en hest, der 
er noget særligt. Men her skal man 
virkelig være realistisk og se på: 

• Hvilket niveau befi nder 
hesten sig på?

• Hvor langt vil den kunne gå i 
dressur eller andet?

• Hvor gode er dens 
gangarter?

• Hvor racetypisk er den?
• Hvor godt et sind har den?

Dette er de mest almindelige 
parametre, som en køber har med 
i tasken, når de skal ud og se på 
hest. Du skal altså være ærlig i din 
annonce, så du får besøg af reelle 
købere. 

Teksten
En god salgstekst er alfa omega for, 
at en køber vælger at tage ud for at 
se din hest. Førstehåndsindtrykket 
er vigtigt, så tekst og ikke mindst 
billeder er et meget vigtigt element.

Teksten skal være letforståelig i 
et seriøst sprog uden for meget 
fagsprog. Det kan nemlig misforstås. 
Samtidigt vil ”tutte-nutte” sproget 
og brug af smilies ofte være årsag 
til, at købere går videre til den næste 
salgshest i rækken.

Der skal være en god beskrivelse af 

hesten, og husk de positive briller. 
Fremhæv hestens gode sider og 
husk at oplyse, hvis hesten har 
f.eks. staldfejl. Skriv heller ikke bare 
”tre gode gangarter”. Det er ikke så 
beskrivende. Men udvid den til f.eks. 
”god overtrædning i skridt, energisk 
trav og en dejlig, rummelig galop”. 
Så er det lige før, man føler, at man 
er ude at ride på hesten – og gerne 
vil se den i virkeligheden. Teksten 
skal holde, for det nytter ikke, at 
man lover guld og grønne skove, 
hvis det ikke passer. Det får man 
ikke solgt hesten af.

Billeder
Det er nok det vigtigste element i en 
salgsannonce. Ofte er det billedet, 
der får køberne til at læse teksten 
også. 

Først og fremmest skal der være et 
godt hovedbillede af hesten. Det vil 
de fl este gerne se, og det giver et 
godt indtryk af hesten også. Hvis 
hestens hoved er mindre kønt, 
så vær omhyggelig med at vælge 
fotovinklen.

Dernæst skal der tages et rigtigt 
godt foto at hesten fra siden. Hesten 
skal være velplejet og klargjort, 
ørerne fremme og stå lige på sine 
ben. Dette foto viser, hvordan 
hesten er sat sammen, og det også 
et meget vigtigt element, som skal 
understøtte bl.a. din tekst.

Er hesten redet, er det vigtigt, at der 
er et foto af hesten under rytter. Det 
underbygger det, du har skrevet i 
din tekst om hestens niveau.

Er det en unghest, så tag ikke 
fotos ude fra folden, hvor den laver 
underhals og med halen lige i vejret. 
Det giver ikke så godt et indtryk. 
Men et godt foto af hesten i f.eks. 
fri trav eller en god galop med 
balance i hesten og ørerne fremme, 
giver køberen en idé om hestens 
potentiale.

Har hesten lang man, så tag fotos fra 
den man-fri side. Man skal kunne se 
halsens længde, form og ansætning. 

Baggrunden i billederne er 
meget vigtig. Der må ikke være 
forstyrrende elementer; f.eks. en 
stabel wrapballer, hvor plastikken 
fl yver, høstmaskiner, biler, mange 
mennesker eller andet. Hesten skal 
stå frit – i hvert fald skal den, der 
holder hesten stå i en afstand, så 
man efterfølgende kan beskære 
billedet, så kun hesten træder frem. 

To eksempler på gode fotos, som 
præsenterer hesten optimalt.

To eksempler på dårlige fotos, som 
miskreditterer hesten. Øverste foto 
viser en hest, der virker usamar-
bejdsvillig, og beskæringen er dår-
lig. Andet foto er et eksempel på, at 
det er taget med en mobil, som gør 
fotoet uskarpt.
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Baggrunden er hestens kontrast og 
må ikke tage fokus væk fra hesten. 
F.eks. en lys skimmel, der stilles 
op foran en hvidkalket staldlænge 
fungerer ikke så godt. Her kunne 
man f.eks. vælge en grøn hæk 
som baggrund. Vær kritisk, når du 
skal vælge stedet til at fotografere 
din hest. Vejret har også en stor 
betydning. Er vejret for dårligt, så 
vent med at tage billeder.

Og sørg for, at billederne er nye. 
Gamle fotos holder ikke, da hesten 
kan have udviklet sig – eller være 
faldet lidt sammen, siden de blev 
taget.

Video
Med de medier, vi har til rådighed i 
dag, er det en rigtigt god idé med 
en video af salgshesten. Den skal 
ikke vare meget længere end 30 
– 40 sekunder, da folk sjældent har 
tålmodighed til at se på en hest, 
som traver rundt og rundt i fl ere 
minutter. Videoen skal også være af 
en god kvalitet; dvs. optaget med 
et videokamera. Ofte bliver videoer 
optaget med mobiler for dårlige i 
kvaliteten.

Igen er baggrunden vigtig. En hest 
optaget på en dejlig græsfold er 
mere interessant for en køber end 

en hest, der står i en mudderpøl. 
Og har du mulighed for det, så læg 
rolig musik på videoen. 

Hjemmeside
Sidst men ikke mindst, så er det 
vigtigt, at du hele tiden opdaterer din 
hjemmeside, hvis du har en. Læg nye 
fotos ud jævnlig og også dine videoer. 
Og har du selv opdrættet hesten, 
kan du præsentere forældrene inkl. 
deres præstationer og afkom. Har 
din salgshest søskende, er det altid 
et godt argument at beskrive dem og 
deres præstationer.

God fornøjelse!

     Optimer dit hestefoder og få gratis hjælp til foderspørgsmål

Foderdata.com er en gratis hjemmeside, hvor hestefolk har mulighed for at sammenligne 
foderprodukter på tværs af foderproducenter.

I en verden af søgefunktioner og internet kan det være svært som forbruger at fi nde frem til de 
informationer, man gerne vil have omkring sit hestefoder. For at imødekomme dette behov har vi lavet 
hjemmesiden FoderData.com.

FoderData.com indeholder hestefoder produkter fra over 30 forskellige producenter og importører, og 
det giver mulighed for at sammenligne produkter uden at have mange forskellige hjemmesider åbne på 
en gang.

FoderData.com er gratis at bruge og er en uvildig hjemmeside, der objektivt ser på det enkelte 
foderprodukt og lister det ud fra simple og brugbare data; såsom pris, kg pris. FE, stivelse og sukker 
procent.

Man har her muligheden for at optimere sit hestefoder og f.eks. tildele fl ere eller færre FE alene ved at 
sammenligne de enkelte produkter og vælge ud fra dette.  

FoderData.com kan bruges som opslagsværk både for private og professionelle i forhold til produkter, 
man ønsker i sit sortiment, eller hvis man som forbruger ønsker at bestille specielle produkter hjem.  

Har du spørgsmål til dit hestefoder, så gå ind på FoderData.com og optimer din fodring.



14

Hestekongres 2013
Kilde: Hestemagasinets tillæg 3/
2013

Hvert år i januar afholdes der 
Hestekongres i Margrethe hallerne 
i Fredericia. Alle er velkomne til at 
deltage, og der bydes på mange 
gode, informative og spændende 
foredrag.

I år var der bl.a. foredrag om ”God 
funktion giver ridelige heste”, ”Valg 
af avlsdyr ud fra DNA”, ”Kan heste 
præstere på grovfoder alene” og ikke 
mindst om de nye transportregler.

Sidstnævnte foredrag trak mange 
tilhørere til, da hestefolket er 
meget frustrerede over, reglerne er 
ændret igen. Foredraget overskred 
tidsrammen med 45 minutter, 
fordi der var mange spørgsmål til 
foredragsholderen. Men det er et 
vigtigt emne, og forsinkelsen viser 
jo også, at hestefolket ønsker at 
overholde reglerne.

Kort fortalt, så er der lavet nye 
kategorier, som både skal gøre det 
nemmere og billigere at køre lovligt 
med sin hest. Først er der kategori 
E, hvor man kan køre med trailer 
uden trailerkort. Og så er der den 
nye kørekortkategori C1, som er 

til en lille lastbil på op til 7.500 kg. 
C1 kan også kombineres med en 
påhængsvogn og hedder så C1/E, og 
det giver mulighed for at køre en lille 
lastbil op til 7.500 kg med en trailer/
påhængsvogn, hvor vogntogets 
samlede tilladte totalvægt er 12.000 
kg. Det er en væsentlig billigere 
løsning, end hvis man skulle tage 
det store kørekort, kategori C. 

Når man kører med sin hest, skal 
man altid huske:

• Originalt hestepas
• Registreringsattest på bil og 

evt. trailer (kopi)

Er transporten omfattet af 
transportforordningen, skal der 
derudover være dokumenter med 
oplysning om:

• Dyrenes oprindelse og ejer 
(pas)

• Afgangssted
• Afgangsdato og klokkeslæt
• Planlagt bestemmelses-sted
• Transportens forventede 

varighed

Og så skal der være dokumentation for 
autorisation og kompetencebevis.

Men ingen regler uden undtag-
elser. Følgende undtagelser 

gælder for autorisation under 
transportforordningen:

• Dyretransporter, der ikke 
fi nder sted i forbindelse med 
økonomisk virksomhed.

• Transporter af dyr over en 
strækning på højest 65 km 
regnet fra afgangssted til 
bestemmelsessted.

• Livreddende dyretrans-
porter direkte til eller fra en 
dyrlægepraksis eller klinik 
efter samråd med dyrlæge.

• Landbrugeres transport af 
dyr i egne køretøjer, hvis 
de geografi ske forhold 
nødvendiggør transport 
til sæsonbestemt græs-
ningsskift; dog højest 50 km 
fra deres bedrift.

Omkring strøelse i transporten, bør 
der være det. Er man under-lagt 
transportforordningen, er strøelse 
et krav.

Du kan naturligvis fi nde meget mere 
om de nye regler på Internettet.

Sammenkobling af trailer og bil
TT Bil K1 bil* TT Phv Kørekort Før 1. maj 2009
2100 kg 1600 kg 1400 kg B B
2100 kg 1400 kg 1600 kg B+ B
2200 kg 1400 kg 1600 kg B+ B+
2550 kg 1700 kg 1750 kg B/E B+
3025 kg 2000 kg 1600 kg B/E B/E
3500 kg 3500 kg 750 kg B B
*K1 er bilens tilladte koblingsvægt / påhængsvognens (typisk med bremser, når det er en 
hestetrailer) tilladte vægt, som fremgår af bilens registreringsattest.

TT Bil = Totalvægt bil
TT Phv = Totalvægt påhængsvogn
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Foredraget om funktionelle 
heste blev afholdt af berider, 
OL kommentator og medlem af 
avlsledelsen i DV, Bjarne Nielsen.

Han lagde ud med takten i alle 3 
gangarter. Den er meget vigtig. Og 
derudover slog han fast, at gangarter 
ikke er et spørgsmål om ”jo større, 
jo bedre”. Det er et spørgsmål om jo 
mere funktionalitet, jo bedre! Og så 
kan man ride gangarterne større.

Bjarne Nielsen havde mange 
eksempler med til sit foredrag. Og 
det er jo tankevækkende, at heste, 
der var på toppen for 10 eller 20 år 
siden, aldrig ville kunne klare sig i 
topsporten i dag. Og det viser den 
udvikling, der er sket i de år.

Først og fremmest skal hesten være 
bygget rigtigt. Det kan ikke nytte 
noget, at man stiller nogle krav til 
sin hest, hvis den er bygget forkert. 
Hesten bliver slidt i stedet for at blive 
bygget op. Her skal man være ærlig 
og selverkendende, når man kritisk 
ser på sin hest.

Herefter gennemgik Bjarne den 
foretrukne bygning af dressurhesten. 
Nogle ting hos vores PRE hest er 
anderledes; f.eks. udtrykker Bjarne 
Nielsen, at hesten skal have store, 
udstående øjne – nærmest ko-øjne. 
Det er ikke ønskeligt hos vores race, 
som skal have trekantede øjne, som 
stadig skal være store, mørke og 
klare. Hovedbudskabet var, at hesten 
skulle have nemt ved at orientere sig. 
En hest med ”griseøjne” orienterer 
sig dårligt på en dressurbane.

Og så er der lænd og kryds. Ifølge 
Bjarne Nielsen skal lænden være 
muskuløs, passende hældende og 
ikke kort, ej heller fl ad. Krydset må 
ikke være kort og skal have den 
rette hældning. Hos PRE hesten er 
det placeringen af hestens bækken, 
der afgør ”motoren”. Vores race har 
et mere opretstående bækken end 
f.eks. varmblodshesten. Og at deres 
bækken er mere opret gør, at den 
har nemmere ved at sætte sig/træde 
ind under sig.

Foredraget, om heste kan klare 
sig udelukkende på grovfoder, 
blev holdt af Rasmus Bovbjerg, 
som er PhD studerende. Svaret er 
JA – forudsat, at høet er af absolut 
højeste kvalitet, og at hestene får 
tilskud af mineraler. Der er lavet et 
forsøg i Sverige, hvor konklusionen 
blev, at præstationsheste kan 
præstere på grovfoder som eneste 
fodermiddel. 

Den svenske undersøgelse inklu-

derede 16 halvandet års travheste. 
Forsøget begyndte i efteråret 2010. 
Ved afslutningen af projektet, var 
der 15 heste tilbage, og de var 
alle løbsgodkendte. Fem af de 15 
travheste opnåede placering i løb. 
En af dem vandt to sejre i sidste 
kvartal af 2012, og både tilvækst 
som træningsrespons forløb normalt 
sammenlignet med heste fodret med 
en mere traditionel diæt (blanding af 
grovfoder og kraftfoder).

Men det er kvaliteten af 
grovfoderet, der er udfordringen. 
Ifølge sammenligningen af 26 
grovfoderanalyser er det kun få 
danske marker, der kan levere 
en kvalitet, der lever op til 
præstationshestens behov, hvis det 
udelukkende skal dækkes ind af 
grovfoderet.

Rasmus Bovbjerg anbefaler derfor, 
at man i stedet for de traditionelle 
kraftfodermidler, supplerer med et 
fi berrigt produkt, som f.eks. roefi bre, 
der er særdeles energirigt, og som 
omsættes i den bagerste del af 
hestens tarm, hvor også grovfoderet 
omsættes. 

Foredraget om valg af avlsdyr 
ud fra DNA, fremlagt af Thomas 
Mark fra Københavns Universitet,  
er meget interessant for alle dem, 
der avler heste. Det er vigtigt at 
vide, hvor gode arveegenskaber 
avlsdyrene har. Genomisk selektion 
er et begreb, der dækker over en 
metode, hvor man vælger avlsdyr 
ud fra indekstal baseret på hestens 
DNA. Vi kender det bl.a. fra de 
Islandske heste med BLUP indeks; 
og altså det, stambogen for P.R.E. 
heste også er i fuld gang med.

Jo fl ere observationer, der ligger bag 
indekstallene, jo sikrere vil tallene 
være. Hesten arver som bekendt 50% 
af generne fra hver af dens forældre. 
Men det er tilfældigt, hvilken del af 
generne de arver. Derfor vil der være 
heste, der er på niveau med deres 
forældre, og heste der er dårligere 
end hoppen, og heste der er bedre 
end hingste. Indekstallene på et nyt 
føl er gennemsnittet af hoppen og 
hingstens gener plus en Mendelsk 
udspaltning, som er den tilfældighed, 
der er i, hvilke gener dette her afkom 
nedarver.

Når indekstallene er høje, opnår 
man en større fremgang i avlen. 
Dvs. der anvendes færre heste i 
avlen; forudsat, at det er de bedste, 
der derved får fl ere afkom. Dog skal 
man samtidigt begrænse indavl, når 
der er stor forskel på de bedste og 
de dårligste, og når man har en 

stor pulje, hvor avlshestene kan 
udvælges fra.

Den genomiske selektion er noget, 
der virkelig kan fl ytte avlsarbejdet 
og fremgangen. Metoden er allerede 
en meget stor succes i avlsarbejdet 
med svin, malkekvæg, får, fi sk og 
fjerkræ. Det er også benyttet i en 
række plantesorter, bl.a. græs og 
majs. Der har været en stor udvikling 
i DNA og forskning af DNA prøver 
generelt. Hos P.R.E. hesten er det 
implementeret i følindskrivningen, 
hvor føllet får taget blod til den 
fælles blodbank for racen. Herefter 
laves der afstamningskontrol via 
DNA – plus at blodet også bruges til 
forskning; herunder arveegenskaber 
og arvelige sygdomme. 
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Åbent brev til foreningen
En plads i bestyrelsen

Siden 2008 har jeg haft æren 
af en plads i bestyrelsen; en 
rolle jeg selv i år har valgt 
at træde ud af for en stund. 

Jeg startede i bestyrelsen 
uden egentligt at vide meget 
om, hvad bestyrelsesarbejdet 
indebar og uden den helt store 
viden om PRE. Havde på det 
tidspunkt trods alt kun haft racen 
i små 3 år, men har altid haft en 
interesse for avl, genetik og at 
forbedre det materiale, man har. 

Det har været nogle super 
lærerige år med masser af input, 
meninger, holdninger og forslag 
til, hvordan netop vores race 
skulle promoveres i DK.

De første år jeg var med i 
bestyrelsen, betalte vi selv 
for mad til mødet og benzin. 
Broen fi k vi dog betalt, og der 
var medlemmer, der valgte, at 
de ikke kunne være en del af 
bestyrelsen, ene og alene fordi 
de ikke kunne påtage sig den 
økonomiske del, det er at køre 
Danmark tyndt 10 gange om 
året. Når vores stambogsfolk tog 
på kursus i Spanien, betalte de 
stort set alt selv; inkl. den ferie 
der var nødvendigt for at kunne 
tage af sted med så kort varsel.  
I dag er det noget anderledes, og 
vi får rent faktisk vores udgifter 
i forbindelse med møder betalt. 
Noget der i min verden burde 
have været logik for mange år 
siden, men som kom af et ønske 
om at passe på medlemmernes 
penge.

2008 var også året, hvor vi for 
første gang i 5 år kunne afholde 
DAMOCHA, og jeg må sige, at 
det var et FEDT arbejde at være 
med til at lave det arrangement. 
Det var også hårdt, og vi 
blev i den grad afprøvet, men 
intet er så skidt, at det ikke 
er godt for noget. Og de fejl 
vi laver det ene år, gentager 
vi heldigvis ikke året efter. 

Det har været interessant at 
sidde i bestyrelsen. Noget af det, 

som har været rigtig interessant 
ved at være i bestyrelsen, 
og som samtidig er en af de 
største udfordringer, er at 
bestyrelsen (heldigvis) i sig selv 
repræsenterer et meget bredt 
medlemsspektrum med mange 
forskellige interesser, hvilket 
naturligt gør, at alle langt fra er 
enige.

Vi har forskellige holdninger 
til f.eks. avlsmål, der er gået 
fra kort kompakt barok lille 
ridehest til store dressurprægede 
modeller. Det har været fra 
farveavl til holdningen om, at en 
god hest altid har en god farve. 
Og det har været ridemæssigt fra 
skovtursrytter henover klassiske 
dressurryttere (akademisk 
ridekunst) til traditionelle 
dressurryttere. Det har været fra 
ryttere med en enkelt hest og til 
storimportører og avlere, der har 
avlet alt fra 1 til 4 føl om året. Vi 
har mildt sagt været en blandet 
skare, hvilket jeg personligt 
har sat stor pris på, da jeg 
mener, at det er en styrke, at vi 
repræsentere vores medlemmer 
så bredt som muligt.

Der har været mange ting 
gennem tiden, som vi har været 
meget uenige om; og få ting er 
blevet vedtaget med et samlet 
ja. Dog har vi altid været enige 
om én ting; fordi vi er uenige 
om bestyrelsesanliggender, er 
vi ikke uvenner personligt, og 
er en beslutning vedtaget af 
fl ertallet, så bakker man op 
- også selvom man er uenig. 
Det er sådan, en bestyrelse 
bør fungere, og det synes jeg 
faktisk, den mestrer ganske fi nt. 

Jeg hører nogle gange fra 
medlemmer, at det er bestyrelsen, 
der sidder med magten. Det 
kan godt undre mig. Det er op 
til medlemmerne at stemme 
de bestyrelsesmedlemmer ind, 
som de mener kan varetage 
deres interesser. Det er op til 
medlemmerne at bede folk stille 
op eller selv gøre det. Og det er 
i den grad op til medlemmerne 
at stille spørgsmål, som de 
gerne vil have drøftet til 

bestyrelsesmøderne. Det står 
rent faktisk på hjemmesiden, 
hvornår der er møder, og det 
står alle frit for at komme med 
punkter til gennemgang på 
bestyrelses møder. Nogle gange 
får man svar tilbage, som man 
bliver glad for, andre gange gør 
man ikke. Det er jo fordelen og 
ulempen ved demokrati. Det 
er fl ertallet, der bestemmer. 

Jeg har lært meget af at sidde i 
bestyrelsen, og der er ingen tvivl 
om, at vi også laver fejl; det er 
ulempen ved at være menneske 
og ved at tage hænderne op af 
lommen. Nogle fejl sker, fordi 
man gerne vil imødekomme 
medlemmerne, og måske 
ikke tænker over, at den kan 
danne præcedens, andre gange 
fordi det lige går en tand for 
stærkt. Det giver nogle høvl, 
og de høvl må man tage med. 
Det er en del af det at være i 
bestyrelsen. Det kan desværre 
også skabe en forening, der ikke 
kan gøre det, der nogen gange 
virker helt oplagt, fordi man så 
efterfølgende får klager ind over, 
at det så ikke er sådan året efter. 
Det er ærgerligt, men desværre 
nok nødvendigt, for at sørge for, 
at ingen kan føle sig forfordelt.

Jeg gik i bestyrelsen for at være 
med til at skabe rammerne for at 
vi kunne lave DAMOCHA, at der 
blev lavet konkurrencer inden 
for racen og at promovere vores 
race.

Når man nu som mig er blevet 
ramt af ”den spanske syge”, kan 
jeg jo undre mig over, at alle 
andre ikke også har set lyset i 
denne fantastiske race, og at alle 
ikke for længst har skiftet. Mit 
håb var at kunne udbrede viden 
om racen og selv være med til at 
skabe grobund for endnu fl ere 
PRE ejere og dermed et større 
netværk, der rent faktisk kunne 
gøre, at vi kunne få afholdt nogle 
af de her ting, vi så gerne vil.
DAMOCHA er hvert år med hiv og 
sving, og vi ved aldrig før i sidste 
sekund, hvor mange tilmeldte 
der er. Et faktum, der gør det 
en smule svært at planlægge 
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tingene ordentligt. Og et sted, 
hvor den økonomiske buffer, vi 
har i foreningen, har været en 
kæmpe hjælp, for havde vi ikke 
det overskud, som der hvert år 
bliver skabt, så kunne vi ikke 
afholde DAMOCHA. Vi regner 
med et underskud og er villige 
til at tage dette. Og jo færre 
heste, der melder til, jo større 
bliver underskuddet. Jo fl ere 
heste, der kommer, jo fl ere 
er der til at dække udgifterne 
og dermed også til at skabe 
et overskud. Jeg håber på, at 
foreningen kan bibeholde at lave 
DAMOCHA de næste mange år, 
og at DAMOCHA en dag bliver 
en selvbetalt ordning, således at 
vi kan begynde at putte penge 
i fl ere ridearrangementer - det 
har skam været forsøgt med 
de ridearrangementer, men 
det er endnu ikke lykkedes at 
stable noget på benene, med 
tilmeldinger nok.  

Sidste forår brugte vi rigtigt 
meget tid på klager fra 
medlemmer, der ikke mente, vi 
gjorde det, de gerne ville have. 
Jeg har fuld respekt for, at folk 
udtrykker deres holdning, og 
uden konstruktiv kritik udvikler 
man sig ikke. Men man er også 
nødt til at acceptere de svar, 
man så får. Igen er det en fælles 
beslutning fra de mennesker, der 
er valgt til at sidde i bestyrelsen. 
Ønsker man at ændre tingene, 
må man være knivskarp, bl.a. 
til generalforsamlingen, så 
man kan ændre på de ting, 
bestyrelsen arbejder med og 
igen ved at stille spørgsmål 
til møderne.  Kritik er vigtigt; 
særligt når det er konstruktiv 
kritik, som kan gøre noget for 
den samlede PRE bestand. 

Jeg vil gerne sige tak til de 
medlemmer, der har ment, at 
jeg kunne repræsentere noget 

hos dem, og som har gjort, at 
jeg kunne sidde i bestyrelsen i 
5 år. Jeg er ikke sikker på, at 
jeg er færdig med at sidde i 
bestyrelsen, men lige nu er jeg. 
Der skal nogle andre til, som 
føler de bruger deres tid positivt. 
I mellemtiden vil jeg glæde mig 
til at følge bestyrelsen arbejde 
og stikke snuden i alt det, jeg 
kan, mest af alt fordi jeg mener, 
at Dansk P.R.E. Avlsforeningen 
er VI og ikke DEM og OS, og 
fordi det er VORES forening. I 
min verden er medbestemmelse 
noget, man får, hvis man selv gør 
en indsats, og det vil jeg gerne 
gøre: bestyrelsesplads eller ej.  

Mange hilsner Mette Andersen 
(der nu vil bruge lidt mere tid 
med sine heste).

Dyrskuemøde på Fyn

Det Fynske Dyrskue 2013 

Så nærmer tiden sig for Det Fynske Dyrskue igen og vanen tro inviteres de fynske 
medlemmer til en hyggeaften hos Mette Andersen. Datoen er torsdag den 18. april. kl. 19.00.

Adressen er: Langgade 65, 5620 Glamsbjerg. Der vil være en kop kaffe og lidt kage. 
Tilmelding nødvendig på staldrohan@ofi r.dk eller 22401230.

Kom til en aften, hvor vi kan snakke om, hvilke heste der er meldt til, oplysning om hvad der 
plejer at foregå for nye medlemmer og ellers bare en hyggelig aften. Har man ikke meldt sin 
hest til udstilling, er man naturligvis velkommen alligevel til lidt hyggeligt selskab.

Vel mødt.
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Lær hesten gode manerer

Grundlæggende for hestens opdragelse og forståelse af hestesprog er, at 
den fra føl af går sammen med jævnaldrende i fl ok. Det er her, at hestene 
lærer bl.a. hieraki. Foto: Ninette Graugaard.

Kilde: Hestemagasinet 03/2013

Det er vigtigt, at hesten fra føl af 
har lært, hvad god opførsel er og 
i øvrigt respekterer dig som din 
leder. En hest, som ikke har lært 
de grundlæggende og basale 
manerer kan udgøre en stor 
risiko for din sikkerhed, når du 
omgås hesten dagligt.

Vi har alle sammen prøvet det: 
Hesten vil ikke være alene. 
Den kan ikke stå på staldgang. 
Den vil ikke læsses. Den løber 
af med dig, når du trækker 
den ind fra fold osv. Det virker 
måske som små ting, men de 
hober sig hurtigt op og bliver til 
store, frustrerende problemer for 
ejeren, og forholdet mellem hest 
og menneske er ikke længere 
rart for nogen af parterne.

Heste har det bedst med at 
vide, hvor skabet skal stå. Ikke 
ment, at den skal have et par 
på lampen hver dag, men en 
basal opdragelse i, at den gør, 
hvad den bliver bedt om. Her er 
vores kropssprog meget vigtigt. 
Vi ligner overhovedet ikke en 
hest; og slet ikke i hestens øjne, 
så derfor skal vi give meget 
tydelige signaler, og de skal altid 
være de samme. Utydelige og 
forskelligartede signaler for den 
samme ting forvirrer hesten, og 
vi vil ofte opnå den stik modsatte 

reaktion, end vi ønskede. Hesten 
bliver usikker, og så kan der opstå 
farlige situationer. Skal vi have et 
nært forhold til vores hest, skal 
det være på vores præmisser, 
hvis det skal være sjovt for både 
os og hesten.

Det optimale er absolut at man 
starter med opdragelsen allerede 
fra føl. De skal have grime på 
hurtigst muligt, og de skal lære 
at blive trukket med. Det gøres 
bedst, når hoppen også er med, 
og føllet lærer hurtigt at gå med 
og fremad, når den mærker et 
træk i grimen. Føllet skal have 
smed kort efter, den er født. 
Det er her, at smeden skal se på 
føllets ben- og hovstilling og få 
det rettet, hvis det er nødvendigt. 
Vækstzonerne i hoven lukker, når 
føllet er 6 måneder, så derfor er 
det så vigtigt. Er der ikke noget 
at rette, sørger smeden som 
regel for at fjerne de sidste rester 
af de bløde hovkapper, som føllet 
fødes med. Allerede her skal 
føllet lære at løfte ben, og jo 
hurtigere de lærer det, jo bedre! 
Det er ikke sjovt at stå med en 
voksen hest, som ikke har lært 
at løfte ben.

Vær konsekvent
Der fi ndes fl ere metoder, 
principper og meninger om, 
hvordan man skal træne med sin 
hest. Hvilken en du vælger, er 

ikke så vigtigt. Bare det virker! 
Og det gør det som regel, når du 
er konsekvent i din træning, og 
hesten har accepteret dig som 
sin leder.

Arbejde fra jorden
Det er ikke kun i stalden, at 
hesten skal opføre sig ordentligt. 
Det skal den til hver en tid; 
uanset hvad du foretager dig 
med den. Det er godt givet ud, at 
du bruger tid på at arbejde med 
din hest fra jorden, for du kan 
tage det med ”op på ryggen”, når 
du skal ride hesten. En lukket 
ridebane er optimalt, når du 
skal træne med den unge hest. 
Skulle den slippe fra dig, kan den 
ikke løbe så langt. Det er rent 
faktisk sjovt at træne med sin 
hest fra jorden. Du vil opleve, 
at hesten har fokus på dig, og at 
den synes, det er spændende og 
gerne vil gøre tingene rigtigt. Det 
er ikke de slående argumenter, 
der er lærdommens grundsten 
– det er ros, ros og atter ros. Med 
ros får du en glad, arbejdsivrig 
og fokuseret hest. Gentagne tæv 
og skældsord giver en kuet hest, 
som er ”slukket”, uinteresseret 
i arbejdet og ufokuseret. Det 
kan gå hen og blive en farlig 
cocktail!

Alt med måde
Engang imellem kan det være 
nødvendigt at sætte hesten på 
plads. Betragter man heste i 
fl ok, er de faktisk ret barske ved 
hinanden. Men det er de kun i 
det øjeblik, at der er en i fl okken, 
der ikke hører efter, hvad lederen 
siger/gør/beder den om. Så er 
der afregning ved kasse 1. At 
slå løs på hesten med en pisk 
er fuldstændig uacceptabelt 
og unødvendigt. Men hvis man 
f.eks. har givet hesten tydeligt 
tegn på at bakke 4 gange (en 
øvelse, hesten allerede har lært), 
så vil et bestemt slag på hestens 
bringe svare til, at en anden hest 
har markeret med sine tænder.

At binde hesten op
Der er mange, der benytter sig af 
at binde plagene op i løsdriften, 
når de spiser. Det er en hurtig 
og forholdsvis let måde at lære 
hesten stå bundet på. Dog synes 
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jeg personligt, at det er bedst, at 
man starter med at lære den det, 
når man er til stede og har bundet 
hesten med en knude, der er let 
at få op, hvis hesten skulle gå i 
panik. Når hesten har lært at stå 
bundet, er næste step at lære den 
at stå på staldgang med en kæde 
i hver side af grimen. Vis straks 
hesten, hvor langt eller hvor kort 
et råderum, den har i kæderne. 
Her kan du nå at stoppe den, 
inden den er bakket for langt og 
går i panik. Den mærker i stedet 
et tryk i nakken, du stopper den 
og trækker den frem igen. På den 
måde lærer hesten, hvordan den 
slipper for trykket i nakken. Og 
det er at gå frem i stedet for at 
fortsætte med at bakke.

Løfte ben
Plage og unge heste har ofte 
lidt besvær med balancen, når 
de skal løfte ben. Men de lærer 
hurtigt at lægge vægten på de 
tre andre ben. Det skal være en 
daglig rutine at løfte hestens ben 
og rense hove, og hesten lærer 
også, at det ikke er løsningen at 
stå og trække benet til sig. Man 
skal holde fast, og når hesten 
slapper af, sætter man dens 
ben ned. Den slipper altså for 
”ubehaget”, når den slapper af 
og opfører sig ordentligt.

Gå ture med den unge hest
Plage og unge heste lærer meget 
af gåture. Gerne sammen med 
andre unge heste og i følgeskab 
med en ældre, erfaren hest. Den 
unge hest vil se og lære af den 
ældre hest, og at f.eks. en stor 
granitsten, et vejskilt eller en 
traktor ikke er farlig. Den lærer 
at stole på, at du nok skal passe 
på den.

Opgaver til hjernen
Horsemanship er vidt udbredt 
og er i mine øjne et rigtigt 
godt redskab til især de unge 
heste. Hesten lærer at fl ytte 
sig, bakke, gå frem og stoppe, 
når den bliver bedt om det. 
Hesten synes faktisk, at det er 
rigtig sjovt, og man kan udvide 
det med små opgaver, som at 
gå over bomme, træde henover 
en presenning, bakke gennem 
en sti lavet af bomme, snuse 
til ”farlige” ting som f.eks. en 
opslået, farvestrålende paraply. 

En Ikeapose bundet til en pisk er 
også et godt redskab. Den rasler, 
og når du fører posen henover 
jorden og ”aer” hesten med den, 
vænner den sig hurtigt til, at 
fordi en ting ”siger noget”, er det 
ikke ensbetydende med, at det 
er farligt.

Menneskets og hestens hjerne
Menneskets hjerne er indrettet 
sådan, at vores to hjernehalvdele 
kan ”snakke sammen”. Det vi 
gør med højre side, kan vi også 
med venstre side. Den ene 
side dog bedre end den anden, 
alt efter om vi er højre- eller 
venstrehåndede. Men vi ved, 
hvordan det skal gøres med den 
kejtede side.
En hest derimod er anderledes 
indrettet. Dens hjernehalvdele 
kan ikke snakke sammen. Alt, 
hvad hesten har lært på f.eks. 
højre side, skal den lære forfra 
på venstre side. Den kan ikke 
tage erfaringen fra den ene side 
og bruge til den anden. Og lige 
som os er heste bedst på enten 
højre eller venstre side.

5 ting hesten skal kunne
1. Acceptere berøring
Du skal kunne røre din hest 
overalt på kroppen. Det er 
vigtigt både i dagligdagen, men 
også hvis hesten bliver syg eller 
kommer til skade. 
2. Bindes op
Hesten skal kunne stå bundet op. 
Det skal være en daglig rutine, 
og det er absolut også en fordel, 
hvis hesten skal køre i trailer/
transport.
3. Flytte sig
Hesten skal fl ytte sig, når du 
beder den om det. Og det 
skal den kunne i boksen, på 
staldgangen og på folden.
4. Følge dig
Når du trækker med hesten, 
skal hesten villigt gå med. Og 
den skal gå i samme tempo som 
dig. Når du stopper, skal hesten 
også stoppe. Dette er en af de 
grundlæggende principper i 
horsemanship.
5. Forstå et Nej
Hesten skal kunne nogle basale 
kommandoer. Nej er det vigtigste 
ord, og hesten skal reagere 
omgående. 

Føllet skal ikke være mange dage 
gammel, før den stifter bekendt-
skab med en grime.
Foto: Cecilie Næss Damm

Dette føl har fået grime på dagen 
efter, den blev født.
Foto: Monica Hansen

Når føllet har lært at blive trukket 
med, kan næste step være at tage 
det med som håndhest. Det er en 
god øvelse for føllet.
Foto: Lika Ottosen
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Opslagstavlen

Dyrskuemøde, Fyn

Dato: 18/4-2013

Sted: Langgade 65, 

Glamsbjerg hos Mette 

Andersen
Kl. 19.00
Meld til på:

staldrohan@ofi r.dk

Tlf.: 22 40 12 30

HUSK!
Dyrskuerne!!

Roskilde: 7. - 9. juni
Fyn: 14. - 16. juni
Horsens: 14. -15. juni 
 

DAMOCHA

24. - 2
5. august

Husk at m
elde 

til 
i god tid

.

Basiskåring
27. - 28. juli

Nye regler - læs på hjemmesiden under “Racen”

Tjek www.pre-horse.dk
Fælles ridetur i Pinsen.

Foregår i Gilleleje hos Turban Stud.

19. maj 2013
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Codigo: 190101002423086 Født: 22.05.2004 Skimmel

Stangmål: 170 cm Basiskåret

Opdrætter: 
Yeguada Fernandez Barbero

Ejer: 
Stutteri Graven
v/Karina Kold
Tlf.: 2081 5069
Mail: princefl y@jubii.dk

Bedækningspris: 5.000 kr.

ENTORCHAO

CUBANA XIV

VIBORO III

NOVELA V

VULCANO III

URAÑA

BANDOLERO CXLII

Bandolero er en særdeles 
racetypisk hingst, der kom til 
Danmark i 2008 og samme 
år deltog i Dansk Morfologisk 
Championat, hvor han foruden 
en pointsum på 74,83
(max. point: 100. Gamle 
regler); heraf 7,5 i gangarter 
og 18,00 i ridprøven, fi k meget 
fl otte kommentarer med fra 
dommeren.

Bandolero er af gode gen-
nemavlede linier som Granda, 
Militar og Boloix. Han er en meget 
betydelig hingst på 170 i stg. med 
et helt eminent temperament, 

som han også giver videre til sit 
afkom sammen med en god og 
stærk knoglebygning.

Bandolero er under uddannelse 
i dressur og viser stor styrke 
kombineret med 3 gode 
gangarter, hvor bæring, afskub, 
rummelighed samt stort 
løft fortil kendetegner ham.
 
Står til rådighed i perioden april 
til og med august. Naturlig 
bedækning eller inseminering.

Han har p.t. 1 stambogsført 
afkom, som står her i Danmark.

For goldhopper kræves ren 
svaberprøve, og alle hopper 
møder uden bagsko.

Priser:

PRE hopper:  
1.rate 3.000 kr. + opstaldning 50 
kr. pr. dag. 2. rate ved konstateret 
drægtighed efter 70 dage 2.000 kr.
 
Andre racer: 
4.000 kr. + opstaldning 50 kr. pr. 
dag

Se også Bandoleros præsentation 
på foreningens hjemmeside.



Yeguada Colin

Legionario XXVI Sky Amada
Født 1992. Avlskåret i 1995. Stangmål: 169 cm.

Smuk udtryksfuld hingst med fantastiske blodlini-

er. Hans far, Letrado II, er 100% ren Cartujano. 

Hans mor, Legionaria IX, er efter gangartsmata-

doren Mariscal X, som hver eneste gang har 

givet sine fantastiske gangarter videre til sit 

afkom.

Legionario har et unikt temperament og store, 

elastiske bevægelser. Han har været redet på 

PSG niveau og har startet stævner tidligere.

Han har p.t. 24 registrerede afkom i stambogen, 

Født 1999. Avlskåret i 2002. Stangmål: 170 cm.

Fantastisk storrammet hoppe med dybde og 

bredde. Hendes gangarter er uovertrufne, hvilket 

hun har nedarvet direkte fra sin morfar, Leviton, 

der var en af militærets berømte gangartshing-

ste.

Hun har gået dressur på højt plan i England og 

har også været udstillet til morfologiske konkur-

rencer, hvor hun bl.a. vandt som bedste 3 års 

hoppe. Hun er nobel, fornuftig og kærlig.

Hun har p.t. 2 registrerede afkom.

Yeguada Colin avler store rideheste af dressurmodel med fokus på gode bevægelser og ekseptionelt temperament 

og med arbejdsvilje og samarbejdsvillighed. Vi sælger udvalgte afkom efter Legionario XXVI og Sky Amada, ligesom 

Legionario XXVI står til rådighed i bedækningssæsonen.

Irmelin Fasterholdt Nørmark • Halen 4 • 8300 Odder • Tlf.: 51883500 • www.irmelin.dk • irmelin@fasterholdt.dk



Edoras P.R.E.
P.R.E. Avlshingste

Ensueño JV
FØDT 2009, AVLSGODKENDT

PACO MARTI • YEGUADA MILITAR

Ensueño JV er en racetypisk ung hingst med 
god gang og med et temperament, der er 
indbegrebet af P.R.E.: Nobel, lærevillig, glad, 
stolt og nem at håndtere.

Ensueño er bayo/buckskin og er genotype-
testet til gg AA Ee CCR. Dvs. der vil altid 
være mindst 50% chance for afkom i fortynd-
ede farver; herunder bayo og palomino.

Han er efter Paco Martis avlsmatador, Re-
voltoso XXIX, hvis afkom har høstet mange 
fi ne resultater.

Til DAMOCHA 2012 blev han Reserve Cham-
pion Unghingst og var den unghingst, der fi k 
den højeste pointsum af de unge hingste, der 
deltog i championatet.

Ensueño venter sine første afkom i år.

Chiclanero XI
FØDT 1997, AVLSGODKENDT

CARTUJANO • YEGUADA MILITAR

Chiclanero XI er en racetypisk hingst. Han er 
smuk, stolt som en konge og elsker at arbe-
jde.

Chiclanero XI er sort og er genotypetestet til 
gg aa Ee CC. Dvs. han kan selv kun give sort 
og rød videre til sine afkom.

Han er født på det kendte stutteri Centurion, 
som har høstet adskillelige medaljer i Span-
ien.

Chiclanero har afkom, der er præmieret til 
morfologiske konkurrencer for P.R.E. heste; 
bl.a. som Champion unghoppe og for bedste 
bevægelser for unge heste.

Han har afkom med P.R.E. hopper og fl ere 
andre racer og præger sit afkom med rigtig 
god gang, dybde, bredde og fi ne afrund-
ede former og et meget nysgerrigt og men-
neskesøgende sind.

Zuzette Kraft • +45 2628 4822 • www.edoras.dk • zuzette@edoras.dk



HONESTO VI - 100% Cartujano - fra stutteriet Salvador Cortes Garcia.
Roskilde Dyrskue 2009 - 24 point • Roskilde Dyrskue 2010 - 24 point og ærespræmie 
• Store Hestedag 2008 - 9 i helhed og 8 i mønstring.

Stutteri Grønnevang ejes af 
Hanne Kapitanska, der til daglig 
arbejder som advokat  sekretær i 
København.
Hanne har beskæftiget sig med 
heste siden 1994, og stutteriet 
blev startet i 1996, hvor den 
første hoppe blev importeret fra 
Spanien.
Hestene på Grønnevang bliver 
allerede fra første dag opdraget 
ved hjælp af hestenes eget 
kropssprog, der gør det muligt at 
dominere hesten uden at straffe 
den. Dette gør det daglige arbejde 
med især de unge heste meget 
lettere. Træningen giver tillid og 

harmoni mellem hest og rytter, 
og rytterens signaler formindskes 
efterhånden til næsten ingenting.
Hestene rides efter principperne i 
den akademiske ridekunst.
Stutteriet satser på 100% 
Cartujano.  Målet er at avle 
en ridehest med et super 
temperament og med anlæg for 
“skolen over jorden”.
Lejlighedsvis salg af ungheste
Bedækning ved avlshingsten 
Honesto VI, 100% Cartujano
Besøg er altid velkomne – men 
ring eller skriv først. 

Stutteri Grønnevang

Hanne Kapitanska  
Salbyvej 195  
4600 Køge

Tlf. 23 36 70 71  

E-mail: hanne@p-r-e.dk  

www.p-r-e.dk

LADY VIII - 100% cartujano. 
Efter Faraon XVI og Ladi.

MARIQUITA II - 100% Cartujano. 
Efter Insidioso VII og Lady VIII

Stutteri Grønnevang



Stutteri Korsmosegård
P.R.E. opdræt med passion og kærlighed

Margrethe Mogensen  •  Bøgebjergvej 86, Højelt, 3230 Græsted   •  40 87 06 19  
www.korsmosegaard.com  •  contact@korsmosegaard.com

På Korsmosegård avler vi funktionelle og racetypiske P.R.E. heste med et mildt og 
kærligt sind. Det er heste, der er letridelige, og som elsker at arbejde og at være 
sammen med mennesker. Avlsmaterialet er af høj kvalitet, og det er blodlinier fra 
kendte og gedigne gamle stutterier, som ligger i stamtavlerne. 

Stutteri Korsmosegård er altid et besøg værd.

GUERRER 

Født 1999 - Heterozygot skimmel, brun basisfarve med anlæg 
for rød.
Antal registrerede afkom: 8
Forventede afkom i år: 3
Resultater: Reserve Champion Hingst ved DAMOCHA 2008. 
Derudover 2. plads i rideprøven.

Guerrer giver sine rummelige og gode gangarter videre til sit 
afkom. Avler store føl.

ROMERO CXIV

Født 2007 - Heterozygot skimmel, brun basisfarve og anlæg for 
sort.
Antal registrerede afkom: 0
Forventede afkom i år: 2

I år venter vi Romeros første årgang af føl.

Romero har meget rummelige og elastiske bevægelser med god 
aktion og indundergriben. Fantastisk temperament.

AFRODITA MAR

Født 2011 

Er efter vores avlshoppe Calendula og den kulsorte Dali X.

I 2012 blev hun udstillet til DAMOCHA for første gang og op-
nåede 87 point med hele 19,5 i bevægelser. 

Afrodita skal indgå i avlen på Korsmosegård.
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Bedækning ved Ebano LXXI

Avlsgodkendt - 164 cm i stang - racetypisk og 
velproportioneret. Meget rummelige gangarter 
med stort sving og bæring.

Champion funktionalitet DAMOCHA 2008

Det Fynske Dyrskue 2008
24 point og ærespræmie

Hingstenets Hingstedag 2009
Åres Dressurhingst

Uddannet til MA i dressur

Ebano avler meget ensartede føl. De er 
racetypiske, har særdeles gode bevægelser og et 
godt temperament.

Salg af afkom

Ecuador F
Stor og velproportioneret 3 års 
hingst med god og rummelig 
gang. Bedste Danskavlede P.R.E. 
ved DAMOCHA 2011.

Gavilana F
Dejlig hoppe fra 2012 efter 
Ebano LXXI og Falconiana. 
Rigtigt dejligt eksteriør og 

særdels god gang. Helsøster til 
Divinia F.

Avl
Divinia F

Er avlet hos os og er efter 
Ebano LXXI og Falconiana. 
Champion Unghoppe ved 
DAMOCHA 2012.

Avlshopper

Falconiana

Storrammet og meget 
racetypisk hoppe med gode 
resultater fra morfologiske 
konkurrencer i Spanien.

Niagara III

Feminin og velgående hoppe 
med et godt udtryk og 
temperamentet i top.
Champion hoppe ved 
DAMOCHA 2012.

Maybritt & John Rønn • Glavendrupvej 22 • 5450 Otterup
www.stutterielfalcon.dk • Tlf.: 5331 6699

Stutteri El FalconF



Stald Rohan
Vi er et lille stutteri, hvor kva-
litet og korrekt opvækst er i 
højsædet. Med kun 2 hopper og 
1 hingst laver vi 2 føl til salg om 
året. Alle føl er dagligt i hænder, 
og almen opdragelse er hos os en 
selvfølge. 

Avlsmålet er en racetypisk PRE 
på omkring de 160 cm med gode 
gangarter, arbejdsvilje og hvor 
temperamentet er vigtigt.  Alle 
heste er OCD testet og fundet 
frie. 

Maximus Z of Rohan, 162 cm 
i stang. Avlshingst født 2005, 
som er min ridehest. Maximus 
er ridemodellen med gode 
bevægelser og arbejdsvillighed. 
Maximus blev klassevinder i 
sektion 10 til DAMOCHA 2011 

og blev nr. 4 ud af 13 heste i 
rideprøven. Maximus står til 
rådighed i bedækningsæsonen 
2013. 

Arioja CRE, 161 cm i stang. 
Champion hoppe til DAMOCHA 
2011 og klassevinder i sektion 11 
med den højeste morforologiske 
karakter i år. Venter føl efter 
Maximus primo april 2013, som 
bliver til salg. 

Abril LXI, 159 cm i stang. 
Reserve champion hoppe til 
DAMOHA 2011 og klassevinder 
i sektion 9. Super kort model 
med stor lethed ved at samle 
sig. Venter føl efter Maximus 
primo april 2013, som bliver til 
salg. Ring endelig og kom forbi; 

Stald Rohan
v/Mette Andersen

Langgade 65, Flemløse
5620 Glamsbjerg

Tlf.: 2240 1230

www.staldrohan.com
staldrohan@ofi r.dk

Abril LXI Maximus Z of Rohan Airoja CRE

både hvis du går i købs- eller 
avlstanker, men også hvis du 
gerne vil vide mere om denne 
dejlige race. 



Priser i foreningen 2012
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

112 Mangelfuldt pas (manglende medicinsider) / Ny mikrochip 800 kr.

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

206 Basiskåring alt inkl. 2.000 kr.

231 Kopi af ejerskabskort 500 kr.

243 Farvegentest (hesten skal have givet blod tidligere - kode 516) 600 kr.

309 Eksport certifi kat 400 kr.

401 Kopi af pas (hvis det er beskadiget) 670 kr.

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

516 Blodanalyse (DNA) 800 kr.

607 Ændring af hestens navn 1.100 kr.

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

700 Avlerkode inkl. ejerskifte af 1 hest 1.700 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 fl ere 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.  GRATIS FOR MEDLEMMER 200 kr.

Hingstekatalog pr. hest pr. år. inkl. præsentation på hjemmesiden 600 kr.

Annonce for stutteri i hingstekatalog A4 i farver pr. år 400 kr.

Hingstepræsentation på hjemmesiden 200 kr.

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


