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Formandens klumme

De 3 foregående år har vinteren 
været kold, lang og hård. Vi 
har været sneet inde og med 
eneste kontakt til omverdenen 
gennem Facebook. Derfor var det 
en befrielse med en væsentligt 
mildere en af slagsen denne gang. 
Dog var vinteren noget ulige 
fordelt over landet, hvor der i 
Jylland lå meterhøje snedriver; og 
så ikke så meget som et snefnug 
på Sjælland. Det var skønt at skulle 
slippe for at kæmpe sig igennem 
sne, slås med vandslanger og 
knoldede folde. Men en mild vinter 
giver så nogle andre gener; især i 
form af et stort ælte af mudder på 
foldene. Her skal man være vaks 
med at holde hestenes ben rene 
og tørre, ellers får man lov til at 
slås med muk i stedet.

Til gengæld meldte frøken Forår 
sig tidligt, og det er utroligt, hvad 
en varmende sol og plusgrader 
kan gøre ved både mennesker og 
dyr. Selv følte jeg, at jeg havde 
været i hi og fik masser af energi 
og lyst til at fare rundt og rydde 
op, rydde ud og glæde mig over et 
væld af erantis og vintergækker. 
Hestene påvirkes også af lyset 
– især hopperne. Deres cyklus 
bliver meget mere tydelig, og 
især her i marts måned var jeg en 
smule træt af både at se og høre 
mine hopper stå og hvine og snuse 
til hinanden i en uendelighed i 
den første rigtige brunst på året. 
Forårskådheden slipper man som 
rytter heller ikke udenom! I løbet 
af vinteren kan det være en god idé 
at træne ”tætsiddende schenkler”, 
så man er forberedt på forårets 
bud på enten et buk, et hop eller 
en capriole. Min gamle hoppe har 
for vane at vælge sidstnævnte, 
men er så elskværdig, at hun lige 
advarer mig først. Til dato er jeg 

blevet siddende og ikke kylet i en 
bane om solen.

Det er også tid til et tilbageblik. 
Jeg var med til at starte foreningen 
op for 20 år siden, og jeg skal da 
lige love for, at der er løbet meget 
vand i åen siden. Det er også 
utroligt, hvad man får tilegnet 
sig af viden og ikke mindst den 
store og positive omvæltning, det 
har været at skifte fra militæret 
til ANCCE. Gennem årene har 
der også været udskiftning af 
medlemmer i foreningen, hvilket 
jo er ganske naturligt. Og det er 
glædeligt at se, at nogle af de 
første avlere holder på endnu.

Netop her i år havde bestyrelsen 
en forventning om, at der skulle 
slås på tromme for foreningens 
20 års fødselsdag. Derfor er 
der lavet forskellige oplæg til 
landets dyrskuer. Men her må 
jeg virkelig undre mig over, hvor 
forskellige dyrskueudvalgene 
er. Jeg er virkelig skuffet over 
Roskilde Dyrskues holdning til, 
hvad et dyrskue er og bør bestå 
af. Derudover synes jeg ikke, 
at de varetager de forskellige 
avlsforbunds interesser og i øvrigt 
er meget firkantede på nogle 
områder. I år har det i den grad 
været op ad bakke med at få 
godkendt noget som helst, og vi er 
endt ud med en 20 års fødselsdag 
uden show og uden Huset på 
Hestetorvet. Men vi må ikke tabe 
sutten over det! Vi har udstillere 
også i år, og vi vil selvfølgelig ha’ 
en stand, som vi plejer. Og så 
finder vi bare på noget andet, for 
fejres – det skal foreningen altså!

I skrivende stund gør vi os klar 
til årets generalforsamling, og 
jeg glæder mig til at møde jer. 
Jeg håber også, at I har benyttet 
jer af tilbuddet om fællesspisning 
efter generalforsamlingen. Så 
er der masser af tid til hygge og 
snak, for det er jo ikke så tit, at vi 
ses på tværs af bæltet. 

Året 2013 sluttede med en OL 
stjerne, der gik til hestehimlen. 
Jeg tænker på hingsten Invasor 
II, som med Rafael Soto i sadlen 
har begejstret til både EM, VM og 
OL. Han har været en særdeles 
værdig repræsentant for racen, 

og derfor har han også fået et 
mindeord her i bladet. 

Og reklame for racen er vigtig, 
når man som avler gerne vil 
sælge sine afkom. Udover at 
racen skal gøre sig bemærket i 
hesteverdenen, så skal man også 
selv sørge for at markedsføre 
sin avl. Det koster penge, men 
det kan i sidste ende være givet 
rigtigt godt ud. Markedsføringen 
kan f.eks. bestå i en flot brochure 
eller pamflet, der er udarbejdet 
sådan, at den kan bruges i et 
par år eller mere. Derudover 
betyder det meget at blive set 
til dyrskuerne, DAMOCHA, på 
dressurbanerne osv. Der findes 
også andre tiltag, som f.eks. 
1 dags fælles materialprøve, 
Hingstedag i Jylland, Hingstedag 
på Sjælland og ikke mindst vores 
medlemmers nye arrangementer 
som hingste- og salgsheste dage 
m.v.

I bladet finder du også et kort 
resumé af foredragene fra 
Hestekongres 2014. I formandens 
åbningstale blev der slået meget 
på, at krisen stadig kradser i 
hestesektoren. Her opfordrede 
formanden de forskellige 
avlsforbund om at komme i gang 
med at få sat deres hopper i fol, 
så der komme gang i hjulene igen. 
Her må jeg sige, at vores avlere 
ikke på noget tidspunkt har holdt 
igen under krisen. Det er jævnt 
været det samme antal føl de 
sidste 5 år, så vi vil ikke stå og 
mangle en årgang eller to om 3 – 
5 år. Det er der til gengæld andre 
forbund, der vil opleve. Og så går 
køberne til udlandet i stedet.

Et forsigtigt skøn af årets 
følårgang fortæller, at vi igen kan 
forvente 20 – 25 føl, og det er 
altid spændende at se resultatet 
af det – forhåbentlig – planlagte 
match. Jeg vil ønske jer alle et lunt 
forår og en herlig sommer, hvor vi 
forhåbentligt snart vil ses igen 
til diverse medlemsaktiviteter, 
til dyrskuerne og ikke mindst til 
DAMOCHA.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Bestyrelsen 2014

Maybritt Rønn

Jeg er 40 år og bor sammen med 
min mand og 2 børn på 16 og 18 
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 to hingste: 
Ebano LXXI (udannet til MA–niveau i 
dressur) og Falconero F, som er vores 
snart 3 årige hingst. Så har vi vores 
dejlige avlshoppe Falconiana og PRE 
hoppe, Niagara III, som er tilredet, 
en 2 års hoppeplag, Gavilana F, og 
og Heleña F, som er vores hoppeføl 
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 tredie 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 
specifikt 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 38 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, som bliver 2 år. 

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 12 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 i 
2011 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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Bo Wohlert Hansen

Jeg er født og opvokset i Nordsjælland 
og er godt på vej mod de 43 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.

Mette Andersen

Jeg er 35 år gammel og har min gård 
sammen med min mand, min søn og 
min mor. Stald Rohan repræsenterer 
4 PRE heste; 3 avlshopper og 1 
hingst. Planen er på sigt at lave 2 føl 
om året fast. 
 
Efter en del år med diverse 
hesteracer fra DV til fuldblod må 
jeg sige, at jeg har fundet min 
hylde med den spanske hest. Her er 
hestehold for mig ukompliceret og 
altid en fornøjelse. 

Jeg har nu siddet i bestyrelsen siden 
2008 på nær et års pause i 2013; 
en post jeg finder både spændende 
og udfordrende. Jeg går mest op 
i arvelighed, fodring og holdbar 
ridning. 

Udover dette så brænder jeg en del 
for skuer og DAMOCHA. Skuerne, 
fordi det er det vindue udadtil, 
der giver vores race det største 
publikumsvindue, og jeg synes, at 
det er et fantastisk godt sted at 
promoverer racen. 
 
DAMOCHA er en af mine kæpheste, 
og jeg håber og beder til, at det en 
dag bliver en helt naturlig del af det 
at have PRE heste i avlen, at man 
også stiller sine heste hvert år. 

Mit ønske for racen er helt klart, 
at alle heste, der bruges i avlen, 
bliver fremvist som minimum hvert 
andet år, og at avlerne bruger 
de karakterer, hestene får, til at 
lave det bedste avlsarbejde. I min 
verden handler avl om at forbedre 
det materiale, man har. Dette 
gælder både for hingste og hopper. 

Jeg glæder mig til endnu et år, hvad 
mine poster skal være må tiden 
vise. 

Nanna Lyholm

Jeg er 34 år gammel, udannet Teknisk 
designer, men har i de sidste 7 år 
arbejdet på kontoret i min mands el-
virksomhed. Jeg er gift med min mand 
Thomas og vi har to børn; Emily på 9 
år og Oliver på 5 år.

Vi har her fra årsskiftet købt en 
landejendom i Odense, så vi kunne 
få hestene hjem. Her er plads til 20 
heste, så ved siden af kontoret driver 
jeg også en hestepension.

Jeg har redet siden jeg var 8 år gammel, 
og fik min første halve PRE/DV i 2008. 
Hun var en smuk og dejlig hest, men 
desværre brækkede hun benet i 2012 
og måtte aflives. Efter at have haft 
hende var jeg overbevist om, at min 
næste hest skulle være en spansk. Så i 
december 2012 kom hingsten Albatros 
Z til Danmark. Han er i dag 10 år og er 
en rigtig fornuftig hest, som altid tager 
alting med ophøjet ro.

Han var købt primært til ridebrug og 
til at skulle gå konkurrence. Jeg havde 
ingen planer om avl, men dette skulle 
der hurtigt blive lavet om på, for i 
sommeren 2013 kom Kampala-Azores 
til Danmark. Hun er en Calificado kåret 
hoppe, som kom ifolet, så her var 
starten på Stutteri Lyholm.

Kampala fik i november et smukt 
hoppeføl, Aviaya Azores SL, så stutteriet 
huser i dag 3 spanske heste, og planen 
er, at der skal flere til hen af vejen. Mit 
mål er at avle racetypiske heste, der 
kan begå sig på dressurbanen.

Da jeg er helt ny PRE ejer og ny i 
foreningen, kan jeg kun skrive om 
mine forventninger til mit arbejde i 
foreningen, som er at fremme den 
spanske hest i sporten samt at opfordre 
alle til at stille op til DAMOCHA, så vi 
kan få bedømt vores afkom af kyndige 
dommere.

Jeg glæder mig meget til at komme 
i gang og lære en masse mere om 
denne skønne race, et af mine områder 
vil blive på sekretær posten, samt hvor 
der ellers er brug for min hjælp.



Cathrin Abigael

Mit navn er Cathrin Abigael, jeg 
bor i Them, en lille by i Jylland, 
10 km syd for Silkeborg. 

Jeg er en selvstændig erhvervs-
drivende, der altid har mange 
jern i ilden. Jeg er indehaver af 
Abigael’s Rideskole, hvor jeg har 
9 PRE heste, 6 hingste, 2 hopper 
og 1 vallak. Den daglige drift 
tager min datter Kiwie tager sig 
af.

Til hverdag er jeg at finde på 
Knudlund Autogenbrug, som 
jeg ejer og driver, og hvor jeg 
har haft min daglige gang siden 
1986.

Derudover sidder jeg i diverse 
bestyrelser, og ejendomsinve-
stering interesserer jeg mig også 
for.

Det meste af min fritid bruger 
jeg på mine PRE heste, og i 
øjeblikket bruger vi meget energi 
på at gøre folk opmærksomme 
på PRE heste. 

Det gør vi ved at holde åbent 
hus på rideskolen, hvor vi viser 
hestene frem og laver forskellige 
former for opvisninger. 

Hos os er der også mulighed 
for at prøve en PRE hest, når vi 
afholder vores arrangementer.

Nyt fra stambogen

INDSKRIVNING AF FØL
Fra 1. januar 2014 trådte den nye ydelse - kode 127 - i kraft. Koden 
står for “for sent indskrevede føl”; dvs. de føl, som efter reglerne 
ikke er blevet indskrevet i tide.

Reglerne er følgende:

Føl født i 1. halvår skal være indskrevet i stambogen inden 31. de-
cember.

Føl født i 2. halvår skal være indskrevet i stambogen senest 6 
måneder efter, at føllet er født.

Overholdes tidsfristerne ikke, kan føllet indksrives, men med en kode 
127, som i 2014 koster 1.650 kr. pr. føl, og der gives ikke rabat ved 
flere føl.

Fra i år laver vi nye tidsfrister, da nogle avlere sidste år var meget 
længe om at søge om indskrivninger på deres føl, og vi helst vil und-
gå for sene indskrivninger.

Så fra i år skal avlerne sørge for følgende:

Føl født i 1. halvår: Der skal være søgt om og betalt for ind-
skrivningen senest 30. september.

Føl født i 2. halvår: Der skal være søgt om og betalt for ind-
skrivningen, senest når føllet er 3. måneder gammelt. 

ÅRETS BASISKÅRING
For at kunne planlægge opsamlingssteder m.v. til årets kåring skal 
du sørge for at have søgt om basiskåring på din hest og indbetalt for 
kåringen inden den 1. juni 2014. 

Som sidste år vil vi lave ét opsamlingssted på Sjælland og ét i Jylland 
eller på Fyn.

AFGANG AF HESTE (HESTENS DØD)
Har du mistet din P.R.E. skal du indsende hestens pas og ejerskabs-
kort til en af de stambogsdelegerede inkl. en blanket, som du finder 
på foreningens hjemmeside i menuen Stambogen -> Blanketter til 
ydelser -> Indberet hestens afgang. Send gerne passet med rekom-
manderet post, da det helst ikke må blive væk i posten.

AFLEVERING AF PAPIRER / BETALING FOR YDELSER
Det er heste ejernes eget valg, om de vil sende hestepas, ejer-
skabskort, følindskrivninger, blodtypekort og analysedokumenter 
med almindelig post. Foreningens anbefaling er, at du sender det 
med rekommanderet post, så det ikke bliver væk i posten. Bliver det 
væk, betyder det, at du skal igennem en ny omgang og dermed en 
dobbelt udgift for dig.

Blanketter til f.eks. avlerkode / ejerkode, farvegentest og basiskåring 
kan sendes med almindelig post eller scannet og sendt på mail.

Betalinger skal altid ske via bankoverførsel. Der kan ikke betales 
kontant til de stambogsdelegerede.
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FIBES kongrescenter.

Det ridende politi passer på. 
Hestenes brændemærke kommer 
fra Yeguada Militar.

af Britt Hansen

For at starte med begyndelsen, 
så var mine forudsætninger for 
at deltage ved sidste års SICAB 
2013 egentlig ikke ret store. Jeg 
vil absolut ikke kalde mig avler. 
Dertil har jeg ingen erfaringer. 
Jeg har selv kun haft PRE i 41⁄2 
år og vil absolut ikke kalde mig 
velbevandret i racen.

I bund og grund så var det slet 
ikke meningen, at jeg skulle have 
en spansk hest. Har jo i mange 
år redet DV og Oldenborg. Men 
min vej med en DV hoppe måtte 
skilles. Et nyt kapitel blev åbnet 
og blev mødet med en spansk 
dreng og tilmed vallak. Jeg var 
totalt forelsket.

At jeg så i vinteren 2012-13 
skulle blive ejer af endnu en 
spansk hest. En hoppe og som 
tilmed var drægtig. Ja, det 
stod bestemt ikke i kortene. 
Jamen så skal du jo til at avle. 
Nej, det tror jeg ikke, at jeg skal. 
Jeg ved jo intet om, hvordan en 
spansk hest skal se ud og ved 
slet intet om blodlinier. Jeg skal 
jo egentlig bare ride og gerne lidt 
stævner i ny og næ.

Da jeg så i foråret 2013 stod med 
et føl og igen valgte at sende 
hoppen til hingst, - Ja, så blev 
min interesse for blodlinier og avl 
vakt til live. Ikke fordi jeg nu skal 
til at avle PRE på fuld tid. For det 
skal jeg absolut ikke. 

Men mange spørgsmål har 
sidenhen trængt sig på. Blandt 
mange: Hvordan skal så en PRE 
se ud. Det blev jeg nysgerrig på 
og hermed var de spæde frø sået 
for at besøge SICAB, for hvis 

nogen ved det, så må det være 
spaniolerne selv.

Jeg har tidligere og flere gange 
besøgt DV-hingstekåringen i 
Herning. Så jeg synes jeg vidste 
lidt om et sådant arrangement.

Det næste var så, hvem jeg 
kunne lokke med til Sevilla og 
se på heste. Heldigvis viste 
det sig, at min gode veninde 
Lilian var frisk og kunne lokkes. 
Hun er godt nok Oldenborg 
menneske, men på sigt kan hun 
vel omvendes, og det skal siges, 
at hun nåede at blive forelsket 
inden vi tog hjem.

Vi satte 5 dage af til turen og 
tog afsted om tirsdagen den 
3/12, og vi ankom sent om 
aften. Hotellet lå heldigvis tæt 
på lufthavnen og i gå afstand fra 
Fibes Kongrescentret. 

Da vi ankom til Fibes den næste 
dag, så var mit første håndsindtryk 
á la DV hingstekåring. Det er 
opbygget på næsten samme 
måde. Der er stande med 
rideudstyr, avlerstande, stande 
for staldinventar, foder, malerier, 
skulpturer og alt i støvler og 
beklædning. Der er indendørs 
ride/fremvisnings baner, og 
der er udendørs kørebaner. 
Staldarealet udendørs var 
forbeholdt hingstene. Det passer 
så ikke helt, da der er også er 
opstaldet show og salgsheste.

Hvad jeg synes var helt perfekt, 
var de små steder både indendørs 
og udendørs, hvor man kan sidde 
og spise bl.a. tapas og nyde kold 
cervesa. Lige noget der passede 
ind i vores temperament. Der er 
nu ikke noget som en spansk 
vintersol og næsten 25 grader. 

Det er svært at vælge, hvad man 
gerne vil se, når man nu aldrig har 
været til sådan et arrangement 
før. For der er virkelig meget 
at se på, og man vil helst se 
det hele. Man vil jo helst ikke 
gå glip af noget. Der er både 
fremvisninger af plagene, hopper 
og hingstene. Dertil er der ride 
og kørekonkurrencerne. Der er 

springning og rideprøverne. Men 
det er umuligt at se det alt 
sammen, så man må vælge. De 
morfologiske klasser er opdelt, 
lige som det er til DAMOCHA, så 
det er dejlig nemt at finde rundt 
i, og det er på en måde trygt og 
velkendt. Der er også vallakker 
med, og der var i denne klasse 
tilmeldt 2 stk. Den klasse 
skulle jeg se, når nu man selv 
har en vallak. 
 
Besøget i hoppestalden den 
første dag var lidt sjov. Hopperne 
står meget tæt sammen, og 
pladsen er ikke ligefrem efter 
dansk lovgivning om hestehold 
og boksstørrelser. Men at se, 
hvordan hopperne indbyrdes 
hygger sig med naboen, det må 
jeg indrømme, var dejligt at se. 
 
I staldområdet, hvor hingstene 
stod, ja, der kunne godt stå flere 
hingste på rad og række og blive 
groomet til fremvisning uden at 
vippe med et øre. De kender 
deres plads. Det var på en måde 
fantastisk at se. Og man kunne 
stå og aflure tips og tricks for, 
hvordan en hingst groomes til 
fremvisningen. Ikke fordi jeg ikke 
vidste bare lidt i forvejen, men 
spaniolerne synes at have deres 
helt egen måde at gøre tingene 
på. Inde ved selve fremvisningen 
er det ligeledes imponerende, 
at hingstene kan stå så tæt, 
som de gør. Der er ikke meget 
plads imellem dem, og ved den 
mindste uro i geleddet, ja så er 
der kontant afregning, og uden 
større dramatik findes pladsen 
hurtigt igen. 
 
En ting, som jeg bemærkede 

Min oplevelse af SICAB 2013
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En af de få heste med specialfarve, 
en salgshest fra Ganaderia Javier 
Larossa, FANDANGO JL.

Der hyggensakkes mellem konkur-
rencerne.

Man står, hvor man bliver sat!

Smukke Impulsor MAZ, som gjorde 
et stort indtryk på Lillian og jeg 
med sit helt fantastiske tempera-
ment. Han viste sig ikke så godt 
frem på dagen, men jeg er sikker 
på, at vi får ham at se igen. 

En 2 års salgshingst fra Dehesa de 
Cabeza Rubia.

En af de meget store hingste. Han 
havde virkelig højden med sig!

var, at hestene farvemæssigt 
fortsat er fordelt med 
overvejende skimmel, brunt og 
sort. Der var enkelte røde og 
bayofarvede. De mere specielle 
farver som pearl, cream, isabelo 
osv. var ikke repræsenteret ved 
de morfologiske konkurrencer. 
 
Min interesse lå nok mest 
ved fremvisningen af 
hingstene, rideprøverne og 
dressurkonkurrencerne. Hvilke 
karakterer blev givet enten 
morfologisk eller i gangart, og 
hvordan så hesten ud under 
rytter. Det skal da lige nævnes, 
at vi skam også så hopperne i 
aktion. 
 
Måske er der nogen, der undrer 
sig over, at jeg ikke har skrevet 
så meget om ridningen og 
ridekonkurrencerne, når nu det 
er min største interesse. Lad mig 
sige det sådan. Der er mange 
måder at gøre tingene på, og 
selvfølgelig er der også de 
traditionsbundne. Der blev vist 
rigtig pæn ridning, men der er 
også set mindre pæn ridning. Så 
har jeg ikke sagt for meget. 
 

Mest af alt gik jeg jo rundt 
og sugede til mig. Mærkede 
stemningen, kiggede hestene 
efter i sømmene, eller rettere, 
hvordan så de ud eksteri-
ørmæssigt, hvordan var deres 
gangarter og ikke mindst tempe-
rament. Må sige, at jeg her blev 
overrasket over, hvor kraftige 
knogler de skal have for at 
opnå god bedømmelse. Kan 
næsten sidestilles med en god 
gammeldags Oldenborger. Måske 
en kende overdrevet, men det 
fremmer forståelsen. Har også 
flere gange hørt, inden jeg tog af 
sted, at nu skulle jeg ned og se 
de »kæmpe« store hopper i 170 
cm  størrelsen og for slet ikke 
at nævne hingstene. Men jeg 
måtte sande ved selvsyn, at de 
mindre heste findes da i høj grad 
også. Gennemsnitshøjden vil jeg 

da skønne til at være et sted 
mellem 162 cm og 168 cm. 
 
Afslutningsvis vil jeg sige, at det 
er et flot arrangement, og det 
er som at dumpe ned i en stor 
familiefest, hvor folk hygger sig. 
Man tager hele familien med, 
unge som ældre. Ingen tvivl 
om, at hesteavlen I Spanien har 
stolte traditioner, der involverer 
flere generationer. Det er 
livsbekræftende, at folk hygger 
sig så meget, som de gør, med 
hesten I centrum. Atmosfæren 
er afslappet og dejlig. Mange 
mennesker samles I Sevilla denne 
uge om året. De kommer fra nær 
og fjern for at se toppen og for at 
finde nye avls- og ridedyr og for 
at se de nyeste tiltag.
 
Jeg er helt klart at finde her en 
anden gang, for jeg blev virkelig 
inspireret og synes, at jeg havde 
rigtig meget med hjem. Det kan 
helt klart anbefales.
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Fra et bestyrelsesmedlems 
synspunkt

Af Bo Wohlert Hansen

Så er der gået lidt mere end et år, 
siden at jeg opstillede og blev valgt 
ind i bestyrelsen for Dansk P.R.E. 
Avlsforening i 2013. Og når denne 
artikel læses, ja så har vi netop 
overstået generalforsamlingen, 
og måske sidder jeg stadig som 
bestyrelsesmedlem, måske ikke. Det 
ved jeg af gode grunde ikke.

Det er min anden periode som 
bestyrelsesmedlem, denne gang 
en fuld periode, modsat min første 
gang, hvor jeg var tvunget til at 
trække mig. Har jeg fortrudt, at 
jeg genopstillede? Nej det har jeg 
på ingen måde, men jeg havde nok 
lidt glemt, hvor meget tid, tanker og 
spekulationer og frustrationer, man 
bruger som bestyrelsesmedlem; 
også når der er tale om frivilligt 
arbejde.

Mange tanker bliver tænkt, når 
man stiller op til bestyrelsen, den 
sædvanlige og måske lidt naive 
tilgang ”ja døgnet har kun 24 timer, 
men jeg når det nok”, men også 
tankerne og ideerne om at komme 
ind i bestyrelsen og få igangsat en 
masse nye spændende projekter og få 
ændret på andre. På den hårde måde, 
så lærer man, at døgnet kun har 24 
timer, så tiden er en begrænsning, 
og ens mange forestillinger om 
spændende projekter m.m. bliver 
lidt gennemhullet.

Jeg kan ikke fortænke andre i 
at tænke den tanke, at der ikke 
kan være så meget arbejde i at 
sidde som bestyrelsesmedlem i 
foreningen, både med henblik på 
de ”få” aktiviteter eller mangel på 
samme, der er for medlemmerne i 
vores forening. Men den tanke er 
ikke berettiget, der er rigeligt med 
arbejde, og dele af dette arbejde 
bliver aldrig til noget; desværre 
grundet manglende tilslutning til 
arrangementer og lignende. Det er 
her frustrationerne kommer.

Og lad mig slå fast, at der ikke 
var tale om en indrømmelse fra et 
bestyrelsesmedlem om, at der er for 
få arrangementer. Der kan godt være 
flere, men det fordrer også, at der er 
et fremmøde af en given størrelse på 
de enkelte arrangementer.

Lad os kort tage året 2013. Af større 
arrangementer var der dyrskuerne, 

Et tilbageblik på det forgangne år
kåringen og DAMOCHA. Der var et 
pænt fremmøde på dyrskuerne, 
men som altid var det Tordenskjolds 
soldater, der passede standene på 
de respektive skuer. Kåringen forløb 
som altid rigtigt godt, man kan altid 
håbe på flere tilmeldinger, men det 
var dejlige dage. Og så DAMOCHA 
i efteråret………men hvad skete der 
dér? DAMOCHA blev ikke til noget 
grundet for få tilmeldinger. Det 
var trist og også frustrerende at 
måtte konstatere, at der ikke blev 
et DAMOCHA 2013. Jeg kan blot 
gisne om, hvad der lå bag så få 
tilbagemeldinger, men vil egentlig 
ikke længere bruge så meget tid på 
det, blot konstatere, at det måske 
kom bag på nogen, at fristen for 
tilmelding ikke blev forlænget.

Jeg bliver hængende lidt i DAMOCHA 
lige for at give et indtryk af, hvilket 
enormt arbejde der ligger bag 
et sådant arrangement allerede 
i opstartsfasen. Det er ikke blot 
at fastsætte en dato. Her skal 
der tilgodeses, at så mange som 
muligt kan deltage. Stedet skal 
findes, og det indebærer både lange 
telefonsamtaler, mailkorrespondance 
og besøg på relevante steder 
for netop at sikre os, at der er 
de fornødne faciliteter, herunder 
sikre bokse. Når stedet kendes, 
så kan det blive lidt mere konkret 
med ansøgning til ANCCE om 
tilskud; der skal bookes dommer; 
overnatningsfaciliteter skal findes 
til samme; relevante sponsorer 
kontaktes; relevante aviser og 
internet-portaler kontaktes, der 
udarbejdes propositioner/inddeles i 
klasser, dagene gennemdrøftes for 
at arrangementer bliver en succes 
m.m. Der lægges rigtig mange timer 
her.

Tilmeldingerne begynder at indgå, 
der arbejdes igen med mulige 
sponsoremner osv., for dernæst at 
måtte aflyse arrangementet og bl.a. 
skulle ringe sponsorerne op igen 
for at takke for deres støtte, men 
også at måtte meddele, at det ikke 
bliver til noget. Tro mig, det sender 
ikke det bedste signal, og det bliver 
ikke nemmere næste gang at få 
denne sponsor med. Og tilskuddet 
fra ANCCE bortfalder og kan ikke 
bruges ved næste års forhåbentligt 
kommende DAMOCHA, og det er 
heller ikke sikkert, at der opnås 
tilskud igen. Igen frustrationerne 
og skuffelsen over, at et så skønt 
arrangement som DAMOCHA ikke 
bliver gennemført.

Denne artikel er ikke en klagesang; 
på ingen måde, men blot et forsøg 
på at give lidt indblik i arbejdet som 
bestyrelsesmedlem.
  
For bestyrelsesarbejdet giver også 
rigtig mange glæder. Det er enormt 
livsbekræftende at møde så mange 
ligesindede ud på skuerne; at 
selv stå i standen og mærke den 
spørgelyst, der er om vores heste; 
at se de glade ansigter, når en kåring 
er veloverstået m.m. Det er absolut 
også en del af drivkraften bag 
bestyrelsesarbejdet. 

Drivkraften er også bestyrelses-
møderne, der tager det meste 
af en dag. Her behandles sager 
fra medlemmerne; der drøftes 
økonomi; stambogsarbejdet; nyt fra 
landskontoret og ANCCE; evaluering 
af arrangementer og planlægning 
af samme; merchandise i shoppen; 
medlemsbladet og meget mere. 
Her debatteres, og vi er ikke altid 
enige. Geldigvis for det, for det viser 
forskelligheden hos os alle og hver 
vores mærkesager. Bølgerne går til 
tider højt, men når dagen er omme, 
så er det tilfredsstillende at mærke, 
at der er udrettet noget.

Men hvad der også kunne være en 
drivkraft, ja det er, hvis foreningens 
medlemmer snart får lyst til at byde 
ind med deres ideer og forslag til 
bestyrelsen. Hvor ser I gerne, at 
foreningen bevæger sig hen, hvad 
kan gøres bedre, kom nu med ros og 
ris. Der er altid plads til forbedring, 
så kom ud af busken. Måske har 
bestyrelsen heller ikke været for 
gode til at tage imod nye ideer, men 
vi skal alle lære. Og lad nu være med 
at tro, at kritik bliver taget personligt 
– positiv kritik er kærkommen.
 
Vores forening er ikke den største, 
men der er et potentiale for, at vi 
kan blive større, for det skal vi blive, 
det vil være til gavn for os alle, 
hesteejere  som avlere. 
Og sidder der et eller flere 
medlemmer, som mener at have 
noget at byde ind til bestyrelsen, 
om det er arrangementer, som man 
gerne selv vil forestå, artikler til 
medlemsbladet m.m. så kom frem 
med det.
 
Så en kort opsummering er, at mit år 
som bestyrelsesmedlem har været 
travlt, men også skønt, og jeg glæder 
mig meget til skuerne i år; kåringen 
og ikke mindst til at DAMOCHA 2014 
bliver gennemført. Vi ses derude.
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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, 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, som 
bliver til salg. 
Ring endelig og kom forbi; 
både hvis du går i købs- eller 
avlstanker, men også hvis du 
gerne vil vide mere om denne 
dejlige race. 

Stald Rohan
v/Mette Andersen

Langgade 65, Flemløse
5620 Glamsbjerg

Tlf.: 2240 1230

www.staldrohan.com
staldrohan@ofir.dk

Abril LXI Maximus Z of Rohan Airoja CRE
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En Dramatisk foling
Af Nanna Lyholm

I juni måned købte vi en dejlig 
hoppe hjem fra Spanien. Hun 
var Calificado kåret og ventede 
føl efter den unge hingst Dobres 
PLC, som er efter den meget 
anerkendte hingst Duque CXIII. 
Forventningerne var store, da 
dette føl skulle være vores 
allerførste føl.

Hoppen skulle efter sigende have 
termin midt/sidst i august, så det 
var lige på grænsen til det sene.  
Sidst i august var der stadig ikke 
kommet noget føl, og heller ingen 
tegn på, at der snart ville ske 
noget, så dyrlægen blev tilkaldt. 
Han konstaterede, at hoppen var 
drægtig, men han kunne ikke 
sige med nøjagtighed, hvornår 
det skulle være. Så vi ventede og 
ventede, og det bliver september, 
og det bliver november. Men 
så endelig begynder hoppen at 
sætte yver, og den 15. november 
kom der et smukt langbenet 
hoppeføl til verden. Hoppen, som 
er en meget erfaren hoppe, har 
klaret det hele selv, og i første 
omgang virker føllet også frisk, 
men kan ikke rigtig komme op 
og stå. Så vi hjælper hende lidt 
på vej, så hun kan få sin råmælk, 
men hun kan heller ikke finde ud 
af at die. Vi ringer og snakker 
med dyrlægen, som siger, at 
vi skal blive ved med at prøve, 
men med pauser ind imellem. 
Hun vil hverken stå eller sutte, 
så vi prøver med flaske efter 
dyrlægens anvisning og får med 
held lidt af råmælken i hende. 
Vi ringer til dyrlægen igen og 
beder dem om at komme, da 
det er vores første føl, og vi ville 
gerne være sikre på, at vi gjorde 
det rigtige. Ca. 5 timer efter 
fødsel kommer dyrlægen, og de 
konstatere hurtigt, at der skal 
sættes ind med alle midler, hvis 
hun skal have en chance for at 
overleve.

Vi får gjort traileren klar med 
masser af spåner og tæpper 
og bærer derefter føllet op i 
traileren. Da vi ankommer på 
hestehospitalet, står der en 
masse personale klar til at tage 

imod hoppe og føl, og de forsøger 
igen at få føllet op og stå og die, 
men igen uden held.

Dyrlægen vælger at lægge et 
drop på føllet, så hun kan få 
noget væske, samt at give en 
sonde hver 2 time, men det ser 
kritisk ud, og oddsene er ikke 
gode. Vi kører hjem, for hun er i 
de bedste hænder nu, og der er 
ikke mere, vi kan gøre.

Næste morgen kører jeg ud for at 
se til dem, men hun er desværre 
ikke blevet bedre over natten, og 
dyrlægen spørger, hvor meget 
mere de skal gøre. Forinden var 
min mand og jeg blevet enige 
om, at de skulle forsøge så 
længe, de mente, at der bare var 
en lille chance; og også selv om 
det blev omkostningsfuldt, men 
det skulle stadig være inden for 
normerne.

Dyrlægen vælger at give hende 
en omgang plasmatransfusion, 
og allerede om aften er hun i 
bedring, men de fortæller at 
chancerne stadig er meget små. 
Vi vælger at tro på det bedste.
Næsten morgen da jeg 
ankommer til dyrlægen, ser jeg, 
at den smukke pige selv står på 
sine lange ben, men ikke længe 
ad gangen, og hun skal have 
hjælp til at komme op og stå. 
Men det er da et skridt i den 
rigtige retning. 

Næste dag er lidt det samme. 
Hun kan ikke selv komme op og 
stå, og ørene hænger som på en 
vædderkanin. Hun er begyndt 
at sutte, men kan stadig ikke 
rigtig få fat om patten. Vi tager 
en snak med dyrlægen om, 
hvordan vi kommer videre, og 
de anbefaler, at vi giver hende 
en omgang plasma mere, da 
hun reagerede så positivt på 
den første plasmatransfusion. Vi 
vælger at give hende en omgang 
plasma mere, og næste dag, 
da jeg kommer, kan hun selv 
komme op og stå, men lægger 
sig hurtigt igen. Men nu smider 
hun sig ikke bare ned i bunden, 
men kan begynde at lægge sig 
forsigtigt. Hun er oppe og stå 
mange gange i løbet af dagen og 
søger også hen for at die. Men 
det er svært at holde balancen 
på de lange ben, så hun må have 
lidt støtte. 

Næste dag da vi kommer, har 
hun endelig fundet ud af at die, 
og det går så fint, at dyrlægen 
vælger at tage sonden fra hende. 
Dyrlægen informerer os om, at 
hendes tilstand stadig er kritisk, 
og det kan gå begge veje.

De næste par dage er heldigvis 
positive, og det går stille og 
roligt fremad med hende. Hun 
begynder at stå længere og 
længere tid selv og skal nu heller 
ikke have støtte, når hun dier.
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Efter 8 dages indlæggelse 
begynder dyrlægen også at tro 
på hende, og vi snakker om, 
hvornår hun evt. kan komme 
hjem. Men de vil gerne have 
hende lidt endnu, og gudskelov 
for det, for pludselig stopper 
hoppen med at producere mælk, 
og nu er det hendes tur til at 
komme i behandling. Hun får et 
par indsprøjtninger, som sætter 
mælkeproduktionen i gang igen 
og et mere proteinrigt foder. 
De næste dage bliver føllet 
stærkere for hver dag, der går, 
og hendes ører begynder at stå 
igen, og hun øver sig i sine første 
bukkespring.

Efter 10 dage i boks kan jeg 
trække en tur udenfor med dem, 
og føllet følger fint med mor og 
traver stille ved hendes side.

Efter 14 dage er de begge endelig 
hjemme igen, og de trives. 
Dyrlægen kommer indimellem 
forbi og tjekker føllet, og hun er 
meget imponeret over, hvor stor 
og muskelløs hun er blevet.
Dette var historien om Aviaya 
Azores SL start på livet, som var 
et sandt drama, der heldigvis 
endte godt. Hun er min lille 
øjesten, der vrinsker til mig, hver 
gang jeg kommer i stalden.
Aviayas diagnosen kaldes for 
Dummies syndrom, og kan være 
opstået på grund af iltmangel 
under fødslen. 

Faglig info
Hvad er Dummies/Barkers/
Wanderers hos heste?
Disse 3 forskellige begreber 
udspringer alle af en afvigende 
adfærd hos det nyfødte føl. 
De er alle tre sat i forbindelse 
med »Neonatal Maladjustment 
Syndrom«, men kan også ses 
ved andre lidelser hos det nyfødte 
føl. Dummies eller Barkers 
eller Wanderers er udtryk, der 
bruges om nyfødte føl, der ikke 
er i stand til at tilpasse sig livet 
udenfor livmoderen. Dummies, 
fordi føllet virker dumt. Barkers, 
pga den gøende lyd, føllet 
frembringer ved forsøg på at 
vrinske. Wanderers, fordi føllet 
vandrer hvileløst omkring.

Hvad er symptomerne 
på Dummies /Barkers /
Wanderers?
•Dårlig eller helt manglende evne 
til at stå op
•Manglende patterefleks
•Kramper i ben, hals- og 
hovedmuskulatur
•Slingerhed
•Hurtig, overfladisk vejrtrækning
•Planløs vandring omkring, føllet 
virker blindt
•Gøen med høj pibende tone

Hvordan kan din dyrlæge 
stille diagnosen?
Diagnosen stilles ud fra de 
karakteristiske symptomer, der 
som regel opstår, når føllet er fra 
12 til 24 timer gammelt. Føllet 
har været tilsyneladende normal 
lige efter fødslen. Andre lidelser 
hos det nyfødte føl opstår på 
andre tidspunkter. Dette kan i 
grove træk bruges til at skelne 
mellem de forskellige lidelser.

Hvordan behandles Dummies/
Barkers/Wanderers? 
Føllet skal ligge i en god, blød 
boks, og vendes jævnligt. Det 
er vigtigt at sørge for væske 
og næring til føllet. Evt. må 
dyrlægen behandle føllet 
med Plasma fra hoppen. Er 
der kramper, behandles med 
krampedæmpende midler. Hvis 
føllet ikke selv kan drikke og 
bliver dehydreret, er man nødt 
til at give det væskebehandling 
gennem drop, indtil det selv kan 
drikke. Nogle føl skal desuden 
behandles med antibiotika for at 
bekæmpe bakterielle infektioner.

Hvordan er fremtiden for dit 
føl, hvis den er en Dummies/
Barkers/Wanderers? 
Med den optimale behandling 
vil omkring halvdelen af føllene 
komme sig i løbet af 3 til 10 
dage. Dvs. 50% vil dø på trods af 
intensiv behandling. Fremtiden 
er bedst for fuldt udviklede føl, 
der først viser symptomer fra 
nervesystemet 6-24 timer efter 
fødslen.

Svagt fødte/for tidligt fødte føl 
udvikler ofte blodforgiftning, og 
her er fremtiden meget dårlig. 
Viser føllet bedring inden for de 
første 48 timer, og bliver stabil i 
løbet af 3 døgn, er fremtiden god. 
Nogle kan være meget længe om 
at rette sig helt. Føl, der ikke har 
vist bedring i løbet af 4 døgn, har 
en ualmindelig dårlig fremtid og 
bør aflives.

Hvorfor får heste Dummies/
Barkers/Wanderers føl?
Man er ikke helt sikre på, hvorfor 
tilstanden udvikles. Men meget 
tyder på, at der opstår mangel 
på ilt i hjernen hos føllet under 
fødslen. Dette kan skyldes dårlig 
udvikling af fosterhinderne, 
eller dårlig forbindelsen mellem 
livmoder og fosterhinderne. 
Endvidere kan det skyldes, at 
føllet klemmes hårdt ved passage 
gennem bækkenet under selve 
fødslen. Der kan også være tale 
om udviklingsfejl i føllet.

Hvad er risikoen for, at 
din hest får et Dummies/
Barkers/Wanderers føl?
Risikoen er lille.
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Kvalitetsavl & salg

Bravo Mozuelo II

Hingste

Bedæknings
-

Sæson

2014

Imponerende rød unghingst 
Fremstilles til avlsgodkendelse 
i år. Han har det hele: Særdeles 
godt racepræg, eksteriør, gang, 
temperament og afstamning.
Måler p.t. (2 1⁄2 år) 164 cm.

Fantastisk afstamning
Mor: Lovera - Far: Pallarés

Særdeles godt avlsmateriale, 
racepræg, eksteriør, gang og 
temperament. Måler 162 cm. 
Pt. uddannet til LA niveau.
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Kontakt Ninette på 21 24 93 33
Eller se meget mere på

Til salg Niñato NG Til salg Nena NG Til salg Niñada NG

Til salg Niño NG Kommende avlshoppe Alfa XIV Til salg Nigma NG

Solgt Niñera NG Solgt Novio NG Solgt Noviero NG Solgt Nobleza NG

Avlshoppe Rondella Avlshopper Jarioka & Guinda XX Avlshoppe Guindilla II Avlshoppe Acaranda

Kommende avlshoppe Nivea NG Nevada NG Kommende avlshoppe Intrepida PM Avlshoppe LaVida
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Kilde: Hestemagasinet
Fotos venligst udlånt af 
Spanskeheste.dk

En avlshoppe stiller store krav til 
fodring under drægtighed og ikke 
mindst i laktationsperioden (den 
periode, hvor hoppen producerer 
mælk). Det er især balancen i 
forholdene mellem mineraler 
og aminosyrer, der er vigtig for 
hoppen. 

Vi følger her en avlshoppes 
cyklus, og artiklen vil være en 
god guide til dig, som måske skal 
sætte din hoppe i fol for første 
gang.

Fodring før ifoling
Det er vigtigt, at avlshoppens 
fodersammensætning er med 
til at påvirke brunstudviklingen 
positivt, og jo stærkere hoppens 
brunst er, jo større chance er der 
for, at hoppen bliver drægtig.
Vælger man at ifole hoppen 
ultimo maj eller juni, så vil 
forårsgræsset være en rigtig 
god hjælp. Der er nemlig beta-
karoten i græsset, og sammen 
med A-vitamin og mineraler i 
det rigtige forhold, får hoppen 
en god brunstcyklus. Ved tørring 
nedbrydes karoten typisk af 
solens stråler, så hø og fortørret 
wrap/ensilage vil kun indeholde 
meget lidt eller intet karoten. 
Grønpiller og kunsttørret hø 
vil derimod indeholde karoten, 
da den maskinelle tørring ikke 
påvirker karoten på samme 
måde som solens stråler.
Der findes mange gode vitamin- 
og mineraltilskud på markedet til 
hopper, der skal ifoles. Fiskemel 
kan også anvendes, fordi det er 
rigt på vitaminer og mineraler og 

Fodring af avlshoppen
samtidigt indeholder protein med 
en god sammensætning af de 
vigtige aminosyrer.

De første 8 måneder af 
drægtigheden
Vitaminer og mineraler
Det er meget vigtigt, at hoppen 
tildeles tilstrækkelige mængder 
vitaminer og mineraler – og i det 
rigtige forhold. Derfor anbefales 
det, at man får taget en analyse 
af sit grovfoder og sit græs. 
Undersøgelser har vist, at 
ubalance i mineralforholdet kan 
øge risikoen for OCD. Derudover 
opbygger hoppen depoter 
af mineraler og vitaminer i 
drægtighedsperioden. Depoterne 
virker som et lager under 
mælkeproduktionen, så mælken 
har den rigtige sammensætning. 
I en mangelsituation vil føllet 
tære på hoppens depoter, og i 
mangel af depoter vil hoppens 
celleudskiftning i knoglerne lide 
under, at føllet tager, hvad det 
skal have.

Skelet og organer er det første, 
som udvikles hos fostret, men 
ellers er fostrets tilvækst ikke 
ret stor i denne periode. Derfor 
er der i de første 8 måneder af 
drægtigheden et stort behov 
for balance i tildelingen af 
næringsstoffer. Hoppen skal 
fodres, så den holder huld, men 
der er ikke behov for ekstra 

energi til fostrets tilvækst.

De fleste hopper vil få 
energibehovet dækket på græs, 
men der skal tilskud af vitaminer 
og mineraler til under hele 
drægtigheden. Når hoppen ikke 
er på græs, bør størstedelen 
af foderenhederne komme fra 
grovfoder. Og efterhånden som 
græsningssæsonen ebber ud, 
begynder fostrets tilvækst at 
tiltage. Her skal grovfoderet 
suppleres med et energirigt 
tilskudsfoder.

De sidste 3 måneder af 
drægtigheden
Vitaminer og mineraler
Når du får lavet en analyse af 
grovfoderet til din avlshoppe, 
skal analysen også indeholde 
værdierne for Ca - Kalcium (kalk) 
og P – Fosfor. De er væsentlige 
for fostrets vækst. Derudover 
skal føllet danne depoter af 
mikromineralerne Selen – Se, 
jern – FE, kobber – Cu og Zink 
– Zn, så de skal også være en del 
af analysen.

Føllet bruger netop disse 
depoter, når den er født for at 
kompensere for hoppens mælk, 
som har et lavt indhold af 
mikromineraler. Så er værdierne 
af disse mineraler ikke så høje i 
grovfoderet, skal hoppen have et 
tilskud i det rigtige forhold. Det 
er meget vigtigt, for mineralerne 
er livsvigtige for føllet i form af 
udvikling og holdbarhed.
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De sidste 3 måneder er der 
fuld gang i fostrets tilvækst, og 
hoppens behov for næringsstoffer 
og energi stiger. Det falder 
typisk sammen med vinterens 
afslutning og det spirende forår. 
Så  skal der være et lager af godt 
grovfoder ved hånden. Protein, 
vitaminer og mineralerne kalcium 
og fosfor er særligt vigtige i 
fostrets stærke vækstperiode, 
hvor muskler, organer og knogler 
har brug for næringsstoffer for 
en korrekt vækst.

Lysin og Methionin er to vigtige 
aminosyrer, som den drægtige 
hoppe har behov for at få 
dagligt. Mængden afhænger af 
hoppens størrelse, og der skal 
gives et tilskud, da der ikke er 
tilstrækkelige aminosyrer i hø/
wrap og korn.

Før foling
Når folingen er lige oppe over, går 
hoppen typisk fra krybbefoderet. 
Men grovfoderrationen skal 
forblive uændret, og der kan evt. 
suppleres med roefiber produkter 
eller mash produkter baseret på 
roefibre opløst i rigeligt vand. 
Det er ofte appetitligt og skaber 
ædelyst og holder samtidigt 
fordøjelsen i gang.

De første måneder efter 
foling
Den diegivende hoppe stiller 
særlige krav til fodringen. 
De første måneder af 
laktationsperioden er de mest 
foderkrævende, man kan opleve 
hos en hest. Mælkeproduktionen 
stiger gradvist efter folingen 
og topper efter 2 måneder. 
Protein er en væsentlig faktor 
i mælkeproduktionen, og er 

der for lidt protein i foderet, vil 
mælkeproduktionen reduceres.

Skal hoppen i fol igen, så husk, 
at der efter folingen skal tænkes 
på brunstfremmende fodring.

For at producere 1 liter mælk, 
skal hoppen bruge 0,3 FE 
(foderenhed) og ca. 45 g 
fordøjeligt råprotein.

De sidste måneder inden 
fravænning
Når mælkeproduktionen er toppet 
efter de første 2 måneder, falder 
den jævnt indtil fravænningen 
i føllets 6-måneders alder. Med 
lidt forsinkelse kan man reducere 
den daglige foderration gradvist.

Det er dog vigtigt, at hoppen 
holder huld, og at man uændret 
tildeler vitaminer og mineraler 
– og under hensyntagen til, at 
hoppen (måske) er i fol igen. 
Husk adgang til rigeligt vand 
under hele laktationsperioden. 

Hoppen bruger 2 liter vand 
til at producere 1 liter mælk. 
Den mængde vand, der går til 
mælkeproduktionen, er udover 
hoppens eget behov for væske.

Ved fravænning
Når føllet vænnes fra, skal 
mælkeproduktionen standses. 
Derfor bør proterinrigt foder 
fjernes fra hoppens ration. Hø af 
sent slæt og vand er ofte virksomt. 
Mineral og vitamintilskud må 
aldrig reduceres.

Efter fravænning
Det er meget forskelligt fra hoppe 
til hoppe, hvor lang tid hoppen 
skal være på fravænningsdiæt. 
Men så snart mælkeproduktionen 
er stoppet, skal fodringen i 
gang igen. Det nye foster er 4 
– 6 måneder gammelt, og der er 
relativt kort tid til huldkorrektion, 
så hoppen kan være på toppen til 
en ny runde.



18 19

Den Spanske Rideskole i Wien

– et besøg værd

af Bo Wohlert Hansen
 
Jeg har en lille liste over steder i 
verden, som jeg gerne vil se, mens 
jeg kan. Blandt en del eksotiske 
rejsemål står også Wien. Til at 
starte med så var grunden ikke 
den Spanske Rideskole, men 
derimod at jeg havde læst min 
fars rejsedagbøger, fra da han 
var ung. Så kom interessen for 
hestene og dernæst ens egen avl 
af vores skønne race; og igen 
blev Wien interessant.
 
Det heldige var så, at jeg i 
erhvervsøjemed fik muligheden 
for at komme til Wien i 
udgangen af 2013; heldigvis op 
til en weekend. Jeg brugte alle 
muligheder for at præge mine 
kollegaer til, at et besøg på 
den Spanske Rideskole absolut 
var ”et must” for vores tur. Og 
til alt held så var de nemme at 
overtale.

 Og lad mig med det samme 
sige, at en tur til Wien er det hele 
værd, uanset om man er til heste 
eller ej. Wien er en underfundig 
og skøn by, både trist, kedelig, 
smuk og overraskende på alle 
måder. Turen fra lufthaven er 
en trist affære, lig så mange 
andre storbyer, men så snart 
centrum nærmer sig, antager 
byen en helt anden dimension, 
facaderne ændrer sig, der 
er mere leben, cafeerne og 
restauranterne dukker op, og der 
er masser at se på. Det kan klart 
anbefales at finde et hotel nær 
museumskvarteret.
 
Men tilbage til Den Spanske 
Rideskole. Som nævnt var der 
heldigvis stemning for at se 
stedet, og fredag aften blev 
billetterne booket til lørdagens 
performance. Vi valgte at gå fra 
hotellet til den Spanske Rideskole, 
en lille tur på ca. 30 minutter i 
skønt decembervejr, og stille og 
roligt ændrede bygningerne og 
området karakter fra den lidt 
nyere bygningsmasse til de ældre 
bygninger med smukke gesimser 
og dekorerede facader. Vi var ikke 
i tvivl om, at museumskvarteret 
var nået og ikke mindst den 
Spanske Rideskole. Billetterne 
blev hentet, de lange billetkøer 
blev sprunget over grundet vores 
forudbestilling, og indgangen til 
”ridehuset” blev fundet. Nu er 
det meget bevidst, at ”ridehuset” 
er sat i anførelsestegn, for det 
er nærmere en balsal. Vi fandt 
nogle gode pladser, vi havde valgt 
ståpladser (kan anbefales både 
udsynsmæssigt og prismæssigt) 
og ventede så blot på, at dagens 
performance tog sin begyndelse, 
alt imens denne smukke bygning 
blev betragtet og forventningerne 
til showet blev drøftet mellem 
os. Vi var en blandet skare af 
heste-interesserede og absolut 
ikke-heste-interesserede, og jeg 
bed mærke i, hvordan de ikke-
heste-interesserede ændrede 
holdning i takt med, at vi stod 
der i ridehuset og blevet revet 
med at stedet og dets skønhed.
 
Klokken blev 11:00, stille og 
roligt blev de fantastisk store 

og smukke lysekroner hejst op 
i loftet, lyset blev dæmpet og 
musikken begyndte at flyde ud af 
højtalerne – alle stod nu spændt 
og ventede på det næste. Efter en 
kort introduktion, gik porten op, 
og til tonerne af von F. Schuberts 
Militærmarch Nr. 1. gjorde 6 
ryttere på unge smukke hingste 
deres indtog i ridehuset. Der 
blev helt stille i ridehuset, og alle 
nød synet af disse unge hingste, 
der blot er i deres 1 og 2 år af 
træningen, men deres skridt, 
trav og galop var imponerende. 
Forventningerne til de næste 80 
minutter af denne performance 
steg markant fra dette øjeblik, 
men blev også til fulde indfriet. 
Stemningen var ikke til at tage 
fejl af, da de blev klappet ud af 
ridehuset.
 
Dernæst var det 4 nye og 
lidt ældre hingste, der skulle 
præsenterer os for trin og 
bevægelserne for den klassiske 
skole – sidebevægelser, piaffe, 
passage og spanske skridt. 
Øjnene flakkede rundt på de 4 
hingste, jeg skulle have alt med, 
men især den ældre sorte hingst, 
redet af deres chefberider, var jeg 
meget optaget af. Igen kæmpe 
bifald, da ryttere og deres heste 
forlod ridehuset.
 
Så var tiden kommet til den del 
af dagens performance, som 
jeg havde glædet mig mest til, 
nemlig øvelser for hånden og 
”skolen over jorden”. Igen kunne 
vi alle betages af veludførte 
kaprioler og levader, udført af 
meget talentfulde hingste og 
intensiteten mellem hest og 
rytter var ikke til at tage fejl af, 
den kunne mærkes helt op på 
tilskuerrækkerne. Piruetterne 
eller ”moving on a plate”, som 
de kalder det på den Spanske 
Rideskole, var så smukke, at de 
små hår rejste sig. 4 hingste stod 
for denne del af showet, og det er 
en kæmpe oplevelse at opleve.
 
Tiden fløj afsted, snart var det 
den klassiske dressur for lange 
liner, en hingst, en berider, et 
smukt samspil mellem de to og 
var ganske betagende at se. 
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Men alting har ende. Det var 
med blandede følelser, at den 
sidste del af dagens opvisning 
tog sin begyndelse, jeg ville 
gerne se så meget mere, men 
vidste også godt, at det ikke 
lige var muligt. Heldigvis var 
der stadig 20 minutter tilbage til 
dagens længste opvisning med 
stedets ”School Quadrille”. 20 
minutter med 8 skønne hingste 
under rytter, med forskellige 
trin og bevægelser inden for 
den klassiske dressur med korte 
tøjler. Utrolig smuk koreografi 
og en smuk harmoni mellem 
hestene og rytterne, der alle var 
fuldt ud koncentreret og indstillet 
på at give os det bedste show og 
en oplevelse, som vi længe ville 
kunne tænke tilbage på. 
 
80 minutter var gået, alt alt for 
stærkt og var det ikke fordi, at 
der var hjemrejse dagen efter, 
så havde jeg nok booket billetter 
til endnu en performance. Er jeg 

fanatisk? Nej, men det er en 
smuk oplevelse, der godt tåler en 
gentagelse. Og jeg var absolut 
ikke den eneste af den opfattelse, 
selv de ikke-heste-interesserede 
var ”blevet omvendt”, og alle 
var glade for, at dette besøg var 
blevet gennemført.
 
I en af de indbyggede pauser 
mellem skiftet af hingste faldt 
jeg i snak med et medlem af 
personalet, der holdt opsyn 
og solgte programmer. Meget 
naturligt faldt snakken på heste 
og pågældende fangende hurtigt 
min interesse og spurgte selv 
interesseret ind til mit kendskab 
til heste og avl. Her fik jeg et 
indblik i, hvad den Spanske 

Rideskole betyder for dem alle, 
og en kort men god forklaring 
på, hvordan dagligdagen er for 
hingstene og rytterne, og hvor 
det ikke er udsædvanligt, at det 
er den samme berider/rytter, 
der følger den sammen hest 
op igennem uddannelse, helt 
op til 20 år, et partnerskab for 
livet.  Det må være et fantastisk 
levebrød at være en del af Den 
Spanske Rideskole med de 
mange traditioner. Det er et 
historisk vingesus.
 
Efter showet var det tid til lige 
at kaste et blik på staldene og 
området omkring den Spanske 
Rideskole. Vi travede rundt i 
mange timer i museumskvarteret, 
var på konditori og smagte den 
berømte Sachertærte med en 
god café latte ; vi så Parlamentet 

(i øvrigt tegnet af dansk 
arkitekt) ;  kirken Stephansdom  
kejserpalæet Hofburg samt 
parkområdet Prater, men det var 
stadig den Spanske Rideskole, 
der tog præmien.
 
Jeg kan blot opfordre til at 
besøge Wien og naturligvis også 
den Spanske Rideskole. Book 
billetterne hjemmefra til den 
Spanske Rideskole og spring 
køen over. Priserne ligger fra 
23-26 euro (ståplads) til cirka 
173 euro for siddeplads. Vi fandt 
ståpladserne alt rigeligt, kom 
i god tid og find plads i en af 
enderne eller i hjørnerne.
 
Den Spanske Rideskole gæster 
Malmø i april i år, så hvis der er 
stadig er billetter, så er det også 
en mulighed.
 
God fornøjelse.



21

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
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Natten til Juleaften døde den 
berømte P.R.E. hingst Invasor II i 
en alder af 24 år.

Invasor II var en fantastisk 
ambassadør og et ikon for racen 
og tog hele dressurverdenen 
med storm sammen med sin 
rytter, Rafael Soto. 

Invasor II debuterede i Grand 
Prix i 1994 med sin rytter Antonio 
Cid og deltog for første gang i OL 
i Atlanta i 1996. Her opnåede han 
en 7. plads.

I 1998 deltog han med Rafael 
Soto til WEG, og det skulle blive 
et langt og frugtbart samarbejde 
mellem de to.

Invasor blev spansk mester 
i 1998, 1999 og 2000, og 
ekvipagen repræsenterede 
Spanien til EM i 1997, 1999, 2001 
og 2003, som gav en individuel 
5. plads og bronzemedalje for 
hold.

De var den førende ekvipage 
på det spanske hold i 1998, 
2002 og 2006 til VM. Her vandt 
Spanien bronzemedalje for hold 
på hjemmebane i 2002.

Derudover har ekvipagen 
deltaget til OL i 1996, 2000 og 
2004, hvor de vandt sølvmedalje 
for hold i Athen. Invasor og Rafael 
var altid publikumsfavoritter med 
spændende kür programmer, 

nærmest perfekte piaffer 
og et afsluttende show mod 
udgangen i spanske skridt. De 
var pionererne for den moderne 
dressur i Spanien. 

Invasor blev pensioneret i 2007, 
og den officielle afsked skete 
under SICAB. Den spanske konge 
kyssede hingsten på panden foran 
et væld af blitzende kameraer og 
flere hundrede publikummer.

Invasor II blev opdrættet af 
Alvaro Domecq, som døde året 
efter, at Invasor og Rafael Soto 
deltog til OL i Athen.

Invasor nåede at blive far til 33 
registrerede afkom.

Til minde om Invasor II
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Hestekongres 2014
Kilde: Hestemagasinet

Hvert år i januar måned inviteres 
der til hestekongres, hvor alle 
kan melde sig til forskellige, 
interessante foredrag. 

Formand for Landsudvalget for 
Heste, Hans Marius Jørgensen, 
startede kongressen med en 
beretning. Her langede Hans 
Marius Jørgensen især ud 
efter lovgivningen og ikke 
mindst bureaukratiet, som 
hestesektoren har været udsat 
for i de senere år.

Finanskrisen har ramt heste-
sektoren hårdt, og det er stadig 
drøje tider med bl.a. faldende 
bedækningstal og ikke mindst 
et drastisk fald i bestanden af 
heste i Danmark. På mange 
andre områder er det begyndt 
at lysne og gå fremad, men ikke 
i hestesektoren, hvilket Hans 
Marius Jørgensen mente var 
fuldstændigt uforståeligt. Han 
opfordrede avlerne til at gå i 
gang med at få bedækket deres 
hopper for at få gang i sektoren 
igen.

Loven om Hestehold fik også 
skarpe ord med på vejen. Især 
delen omkring opstaldningen af 
heste er dybt kritisabel, fordi 
den ikke på nogen områder 
er logisk. Kravene har ingen 
hold i virkeligheden, lød det fra 
formanden.

Og det første foredrag handlede 
da netop også om Hesteloven, 
hvor den planlagte revision er 
udeblevet og tilsyneladende 
syltes i ministeriet. Her arbejdes 
der hårdt fra Landsudvalgets side 
med at lægge pres på ministeriet 
og få revideringen på plads, så 
alle i hestesektoren kan komme 
videre og lave de ændringer med 
bl.a. opstaldningen inden 2020, 
hvor loven træder i kraft.

Derudover var der foredrag om 
”Hvordan ser hesten ud, når den 
har ondt?”. Det blev afholdt af 
dyrlæge Karina Gleerup, og der 
var stor tilslutning til hendes 
interessante foredrag.

Dyrlæge Ulla Vestergaard 
fortalte nyt om behandling af 
indvoldsorm hos heste, og hvilke 
nye og gode tiltag, der kan 
gøres – også hos føl. Her var en 
overskuelig huskeliste:

• Føl bør behandles for 
spolorm fire gange inden 
for første leveår

• Foldskifte en uge FØR, 
der gives ormekur 
– det reducerer resi-
stensudviklingen

• Fjernelse af gødning 
fra folden reducerer 
smittepresset og bryder 
parasitternes livscyklus. 
Ormekur har kun meget 
ringe betydning for den 
del af parasittens/ormens 
livscyklus, der leves 
udenfor hesten

• Alle heste har orm, og 
ormebyrden er rimelig 
konstant over året. Men 
ægudskillelsen topper i 
forår og efterår, hvilket 
også er de bedste tids-
punkter for indsamling af 
gødningsprøver

• Heste, der er blevet 
ormebehandlet, bør resi-
stensundersøges én gang 
om året

Smitteveje:

Spolorm (rundorm)
• Æg i miljøet (på inventar, 

hoppens yver, jorden)
• Æg kan overleve flere år i 

miljøet
• Føl og ungheste 

vedligeholder smitten

Strongylider, små og store 
(rundorm)

• Smitsomme larver på 
folden

• Æg og larver kan 
overvintre under danske 
forhold

Bændelorm
• Indtagelse af pansermidler 

på folden
• Pansermidler, der 

er mellemvært for 
bændelorm, kan 
overvintre under danske 
forhold

Mavebremselarver (insekt)
• Æg på hestens pels slikkes 

af

Ormemyter – fup eller fakta

Udskilte, voksne orm re-inficerer 
andre heste – FUP

En orm bliver til flere orm inde i 
heste – FUP

Hestene SKAL behandles, når 
frosten sætter ind – FUP

Bændelorm skader leveren 
– FUP

Bændelorm kan afpille en hest på 
en uge – FUP

Et andet foredrag omhandlede 
morfologien af en springhest. Det 
blev afholdt af berider Johnny 
Hansen. Det er nemlig ikke 
ligegyldigt, hvordan en hest er 
sat sammen, når den skal bruges 
til springning. Hesten eksteriør 
har stor indflydelse på hestens 
præstation – men ingen hest er 
jo perfekt.

Johnny Hansen gennemgik hele 
hestens krop, og selvom hesten 
måske har nogle eksteriørfejl, 
kan der kompenseres for dette. 
Bl.a. kunne Johnny Hansen 
fortælle, at DV elitehingsten, 
Lando, var stiv som et bræt 
i ryggen og havde en dårlig 
funktion henover lænden. Det 
gjorde, at han var svær at vende 
på banen i snævre volter. Men 
nøje planlagt og gennemtænkt 
træning fik hingsten til at fungere 
og ende på topplan.

Landskonsulent Karsten 
Attermann Nielsen fortalte om 
etablering og drift af græsmarker. 
Da Karsten Attermann Nielsen 
påpegede, at ensilage bør have 
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en tørstofprocent på 45-50%, 
var der flere, der lagde armene 
over kors i salen. De fleste ønsker 
ensilage med en tørstofprocent 
på 70%, men problemet er, at 
ved tørring mister ensilagen 
sukkerindholdet, som er vigtig for 
holdbarheden. Dvs. får vi ensilage 
med en høj tørstofprocent, er der 
en høj risiko for, at vi må smide 
alt for meget af ensilagen ud pga. 
dårlig holdbarhed. Den var værd 
at tænke over, dog bør hestefolk 
med trivelige heste vælge den 
høje tørstofprocent af hensyn 
til højt sukkerindhold og dermed 
risiko for forfangenhed.

Et særdeles interessant foredrag 
handlede om lidelsen ”Kissing 
Spines” og blev afholdt af 
Chefdyrlæge Nicolai Jarløv fra 
Hørsholms Hestepraksis. 

Kissing spine (kyssende rygrad) 
betyder tætsiddende torntappe, 
og Nicolai Jarløv startede med 
at sige, at han hader det ord! 
Der er ikke nogen torntappe, der 
kysser hinanden – det er noget 
vrøvl. Ofte giver røntgen af en 
hesteryg et misvisende billede. 
Man regner med, at ca. 40% af 
alle voksne heste har torntappe, 
der sidder tæt, og som ikke har 
nogen problemer med det. Der 
skal skelnes mellem tætsiddende 
torntappe og deciderede knog-
leforandringer i ryggen. Hos 
nogle heste bliver væksten af 
hvirvel og torntappe skæv, og så 
ser vi de tætsiddende torntappe. 
Selvom lidelsen er meget oppe i 
tiden, er der faktisk ikke forsket 
så meget i den. Men i USA er 
man begyndt at lave forsøg med 
grupper på 180 – 220 heste i 
hver, hvor man benytter både 
operation og træning uden 
operation. Her viste det sig, at 
operation ikke altid er en god 
løsning for hesten.

Sidste foredrag handlede om 
hestehold og skat! SKAT er ikke 
vildt begejstret for stutterier og 
hesterelaterede virksomheder 
i det hele taget. Årsagen er, 
at det er de færreste af dem, 
der genererer et overskud; og 
mange af dem ser heller ikke ud 
til at kunne give overskud inden 
for en rimelig fremtid.

Foredraget blev holdt af 
Chefkonsulent Søren Hjorth 
fra Videncentret for Landbrugs 
afdeling for økonomi og virk-
somhedsledelse. Han under-
stregede, at der er ikke så meget 
at gøre overfor SKAT end at have 
tingene i orden, hvis man vil drive 
en hesterelateret virksomhed, 
hvor underskud kan fradrages, 
og virksomhedsordning og ka-
pitalafkastningsordning kan be-
nyttes, hvis man vil.

I skattemæssig forstand skelnes 
der mellem 3 typer hestehold: 
Et privat hestehold, et ikke-
erhvervsmæssigt hestehold og så 
et erhvervsmæssigt hestehold.

For at blive betragtet som et 
erhvervsmæssigt hestehold 
skal virksomheden ifølge SKATs 
juridiske vejledning:

• Drives teknisk fagligt 
forsvarligt

• Have et antal heste, som 
muliggør en rationel drift

• Være overskudsgivende eller 
have mulighed for at blive det 
inden for en årrække

Det sidste punkt lægges der 
meget vægt på hos SKAT, især 
fordi det er den letteste del af 
vejledningen at måle. Selvom 
SKAT betragter din virksomhed 
som erhvervsmæssig – og har 
gjort det i flere år – kan de med 
3 års tilbagevirkende kraft ændre 
virksomhedens status, og det kan 
give et gedigent skattesmæk!

Der skal altid være orden i 
papirerne til regnskab osv., 
og der skal være en fornuftig 
strategi og plan for driften af 
virksomheden. 

Søren Hjorth gav følgende råd 
omkring beskatning af salg af 
heste og vurdering af mindre 
landejendomme:

Avancen ved salg af hest er kun 
skattepligtig:

• Hvis hesten har indgået i en 
erhvervsmæssig virksomhed

• Hvis hesten er købt med 

henblik på videresalg med 
fortjeneste

Ejendomsvurdering

Tommelfingerreglen ved vurdering 
af mindre landbrugsejendomme:

• Ejendomme under 5,5 
hektar vurderes som 
beboelsesejendom 

• Ejendomme over 5,5 
hektar vurderes som 
landbrugsejendom

Der kan være fordele og ulemper 
ved begge vurderinger; alt 
afhængigt af, hvor i livet man 
befinder sig. Den væsentligste 
fordel ved vurdering som 
beboelsesejendom er, at hele 
ejendommen normalt kan sælges 
skattefrit. Det kan altså være 
en god idé at vende fordele og 
ulemper med sin rådgiver.
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To medlemmer af foreningen 
var gået sammen om at lave en 
fælles salgsdag for PRE heste 
og fremvisning af avlshingste. 
Arrangementet var for alle 
medlemmer af foreningen, og 
der var fine forhold til både 
heste og mennesker.

Det blev afholdt hos Turban 
Stud i Gilleleje, og der var 
sat borde op i ridehuset, 
så publikum kunne få kaffe 
og kage. Derudover kom 
foreningen med en stand, og 
der var en stand med brugt 
rideudstyr til salg, en stand 
med Rebgrimer ved Jeanne 
From Goth, en stand med 
juledekorationer og en stand 
med hyggelige hestenips.

Klokken 14 kom de første 
heste i ridehuset. Det var 
de 3 musketerer alias TU 
Gaswan, TU Baron og TU 
Brego. Alle hingsteplagene er 
efter hingsten Libano III og er 
opdrættet af Turban Stud v/
Annette & Preben Siren. De gik 
fuldstændigt synkront sammen 
i ridehuset og veg ikke fra 
hinandens sider. 

Dernæst kom to 1 års 
hoppeplage fra Stutteri 
Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen, og de er begge efter 
hingsten Guerrer. Hestene blev 
først præsenteret og stillet op, 
og dernæst blev de sluppet løs 
i ridehuset.

Så kom 1 års hingsteplagen 
TU Galion, som imponerede 
med sin størrelse. Han bliver 
en meget stor hest og forbliver 
brun. Også han er efter Libano 
III og er opdrættet af Turban 
Stud.

Herefter kom vallakken 
Canastero CRE, som er 
importeret af Turban Stud. Han 
er 3 år gammel og har en god 
størrelse og barok form. Han 
er efter hingsten Bondadoso 
C og Canastera XXXVII og er 

Hingste- og salgshestedag, Sjælland
opdrættet af Yeguada Cresan.
Sidste hest inden pausen var 
den skimlede TU Galvador; en 
3 års hingst også efter Libano 
III.

Så fik vi en fin opvisning 
af Suzanne, Charmaine og 
Stephanie Berdino. De har PRE 
vallakkerne Javito 1 og Zeus 
LIX, som Suzanne Berdinos to 
døtre lavede show på.

Vi havde nu en times pause, 
som alle benyttede på at gå 
rundt og se på alle hestene i 
stalden og ikke mindst besøge 
standene. Igen mødte vi 
ryttere, som enten havde DV 
eller islænder og nu ønskede 
en PRE. Det var også meget 
overvældende, at der kom så 
mange mennesker og så på. 
Der har nok været ca. 150 
mennesker til arrangementer.

Så gik vi i gang med de 
sidste heste. Den første var 
vallakken Finito CRE; en 
halvbror til Canastero CRE, da 
de har samme mor. Finito er 
efter hingsten Finito V og er 
opdrættet af Yeguada Cresan. 
Han er 6 år gammel og redet. 
En fin ridehest med både 
størrelse, gangarter og godt 
racepræg.

Dernæst kom hoppen Chiquita 
VI efter Primero XIII og 
Duquesa CCXLVIII og er 
opdrættet og ejet af Mette Juul. 
Chiquita er tilredet for nylig, så 
hun blev fremvist i longe. Der 
var dog en glat plet i ridehuset, 
så Chiquita måtte bide i sandet. 
Der skete heldigvis ikke noget 
med hoppen, som blev pænt 
fremvist.

Turban Stud har også valgt at 
sætte den 8 år gamle skimlede 
hoppe, Bocharrera, til salg. 
Hun har fået 3 afkom – alle hos 
Turban Stud. Hoppen kommer 
fra stutteriet Las Lumbreras og 
er ren Cartujano.

Så fulgte den brune hoppe, 
Mulata XXXIX, efter hingsten 
Calimo 4 og hoppen Oñarte. 
Hun er 4 år gammel og 
basiskåret. Derudover er hun 
drægtig med hingsten Romero 
CXIV og har forventet foling 
midt i maj 2014.

Det var nu slut med fremvisning 
af salgshestene, og nu blev 
fremtidige avlshingste vist 
frem. Først kom TU Bronco, en 
3 års hingst efter Libano III og 
Bronceada V. Han imponerede 
med sin rummelige og elastiske 
trav. Det skal blive spændende 
at følge ham fremover.

Så kom 2 års hingsten Lopez 
IV fra Belinda Bonn Carlsen, 
Yeguada Destinada. Han er 
efter Bondadoso C – halvbror 
til Canastero CRE – og Mimosa 
XXIII. Han bliver en meget stor 
PRE med god knoglemasse 
og racepræg. Han har et godt 
temperament og nogle rigtigt 
gode gangarter. Dette beviste 
han også til DAMOCHA 2012, 
hvor han havde de højeste 
gangartskarakterer af alle de 
stillede 1 års heste. 

Til sidst kom alderspræsidenten, 
Libano III. Han er nu 17 år 
gammel og er p.t. far til 42 
registrerede afkom.

En hyggelig dag sammen 
med en masse spændende 
heste og mennesker var slut. 
Efterfølgende har ejerne af 
salgshestene fortalt, at det 
har givet god feedback med 
interesserede købere. Det må 
siges at have været en succes, 
og arrangørerne er helt enige 
om at gentage det til næste år 
– måske lidt tidligere på året. 

Ved redaktionens afslutning 
blev der afholdt samme 
arrangement på Fyn med 
heste Vest for Storebælt. Dette 
kan I læse mere om i næste 
nummer.
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Heste til avl og sport

Racetypisk eksteriør, godt sind, gode gangarter.

Vi lægger stor vægt på ridelige heste, der kan 
honorere rytterens krav. Stutteriet har gennem 
tiden, med egne heste eller solgte afkom, 
vundet adskillelige titler, bl.a.:

- Championtitler for  både hingste og hopper
- Bedste danskavlede hingst
- Bedste danskavlede hoppe
- 24 og 23 point samt ærespræmier på landets 
dyrskuer.

Vi fremviser altid gerne vores heste og står også 
gerne til rådighed med hjælp og vejledening 
omkring P.R.E. heste.

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

Stutteri El FalconF

Hvad får jeg for mit medlemskab?
• Link til egen hjemmeside fra foreningens hjemmeside. Gratis
• Få dine salgsheste på foreningens hjemmeside. Gratis
• Mulighed for at få resultater fra dyrskuer, stævner o.l. lagt på 

hjemmesiden. Gratis
• Ydelser fra stambogen; såsom ejerskifte, indskrivning af føl, 

farvegentest o.l.
• Ret til at deltage i foreningens kåring, DAMOCHA samt andre 

arrangementer
• Stemme på generalforsamlingen
• Invitation til lokale arrangementer i foreningen
• Mulighed for at deltage i arrangementer i udenlandske 

foreninger under ANCCE 
• Mulighed for tilskud til arrangementer, hvor andre P.R.E. ejere 

kan deltage
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Hvert år afholder 
Videncentret for Landbrug/
Heste en ”Fælles 1 dags 
materialprøve” for heste og 
ponyer af forskellig race.

Til jer, der ønsker at tilbyde 
jeres P.R.E. hingste til andre 
racer (hingste på EU-listen), 
ville denne brugsprøve 
være af værdi for både 
hingsteholder og hoppe 
ejere.

Prøven finder sted på 
Vilhelmsborg i Århus og 
forløber som regel over 1 
dag. Prøven består af:

1. Veterinærundersøgelse
2. Gangartsprøve efter 
        dommerens anvisninger 

/ fremmedryttertest
3. Eventuelt køreprogram
4. Springning, under 

rytter og løs
5. Udholdenhedsprøve

Der benyttes den gængse 
pointskala, der går fra 0 
– 10.

1. Gangartsprøven
Bedømmelsen foretages af 
et dommerteam på mindst 
2 personer. Prøven aflægges 
under rytter; dels egen rytter 
og dels testrytter. Der vil 
være 2 ekvipager på banen 
ad gangen, ekvipagerne 
matches bedst muligt af 
hensyn til størrelse og type. 
Der rides efter dommerens 
anvisninger. Hesten skal 
kunne følgende:

20 meter volter i trav og 
galop, øgninger i trav og 
galop og skridt for lange 
tøjler. Enkelte øvelser kan 
gentages efter dommerens 
anvisninger. For ældre heste 
kan der forlanges øget 
sværhedsgrad. Der gives 

Fælles 1 dags materialprøve
karakter for skridt, trav, galop 
og opførsel under rytter.

Umiddelbart efter rider 
testrytteren ca. 5 minutter, 
hvorefter testrytteren afgiver 
karakter for ridelighed og 
kapacitet.

I forbindelse med gang-
artsprøven og testrytter-
prøven tages der hensyn til 
de enkelte racers brugs- og 
avlsmål.

2. Springning
Bedømmelsen foretages af 
et dommerteam på mindst 
2 personer. Bedømmelse af 
springningen sker dels under 
rytter dels ved løsspringning. 
Springning under rytter 
foregår først.

Under rytter springes der en 
LC, som for heste er spring 
på max. 100 cm.

Der tages hensyn til 
specialracerne, hvor spring-
ning ikke er en del af 
avlsmålet. 

3. Udholdenhedsprøve
Prøven aflægges under rytter. 
For heste skal der testes i 
følgende:
Skridt: 500 meter med et 
tempo på 100 m/min.
Trav: 2500 meter med et 
tempo på 250 m/min.
Galop: 1000 meter med et 
tempo på 500 m/min.

Det vil sige, at skridt må 
max tage 5 minutter, trav 
10 minutter og galop 2 
minutter.

4. Veterinærundersøgelse
Denne foretages af en 
dyrlæge, som undersøger 
hestens brugsmæssige egen-
skaber, dvs. holdbarhed 

og temperament. I under-
søgelsen kan der indgå en 
bøjeprøve, hvis det skønnes 
nødvendigt. Dyrlægen kan 
også kræve en nærmere 
undersøgelse, hvis han/hun 
skønner, det er nødvendigt. 
Undersøgelsen foretages, 
inden prøven aflægges og 
efter udholdenhedsprøven.

Der gives karakter for 
den kliniske undersøgelse 
(holdbarhed), hvilket dog ikke 
indgår i resultatberegningen. 
Ved denne undersøgelse 
indgår tillige karakter for 
temperament, som indgår 
i resultatberegningen. Der-
udover måles åndedræts-
frekvens og puls efter 
udholdenhedsprøven for at 
vurdere, hvor hurtigt disse 
værdier normaliseres efter 
anstrengelse (karakter 0 
– 10).

Eftersom brugsprøven evalu-
eres hvert eneste år, har vi 
kun listet selve indholdet 
af prøven her. Der vil være 
evalueringsmøde ultimo 
marts, og derfor nåede vi 
ikke at få den opdaterede 
prøve inden deadline på 
bladet. 

Hold øje med hjemmesiden 
l andbrugs in fo .dk/hes te 
og klik i menuen på 
Brugsafprøvning.

Sidste år kostede det 1.830 
kr. inkl. moms at deltage 
med en hest, og opstaldning 
450 kr. pr. døgn.



Priser i foreningen 2014
KODE YDELSE PRIS
103 Indskrivning af 1 føl. (se rabatter ved flere føl på hjemmesiden) 1.050 kr.
127 For sen indskrivning af føl. Pr. stk. 1.650 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 350 kr.
243 Farvegentest (hesten skal have givet blod tidligere - kode 516) 600 kr.
309 Eksport certifikat 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 flere PRE heste 650 kr.
B-medlem - støtte/passiv medlem 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk.  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.


