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Formandens klumme

Du sidder nu med foreningens 
første udgave af medlemsbladet 
i elektronisk form. Vi besluttede 
det på årets generalforsamling 
for at spare nogle penge, for det 
er ret dyrt at trykke et blad med 
et oplag på 200 stk. Hvis du er 
ked af den beslutning, så fortvivl 
ikke. Vi vil ikke helt slippe bladet 
i fysisk form, så vi samler de 
bedste artikler og fotos og laver 
et opsamlingsblad fra ”året, der 
gik”. 

Med en elektronisk udgave er 
der lidt friere hænder; f.eks. skal 
der ikke længere tages hensyn 
til sideantallet. Det kan så være 
få sider, mange sider eller et 
ulige antal sider. Sidstnævnte 
er svært at trykke, da sidetallet 
helst skal kunne deles med 4. 
Derudover vil I også fremover 
modtage flere nyhedsmails med 
vigtig information. På den måde 
når det hurtigere ud til jer og 
direkte i jeres mailbokse; frem 
for en note på Facebook, eller I 
skal gå på hjemmesiden for at 
finde seneste nyt. Jeg tror, at alle 
bliver glade for denne løsning i 
længden.

Foråret er her med alt det 
skønne, vi har gået og sukket 
efter i vinter. Sol og lange dage, 
fuglekvidder, træer springer ud 
– og ikke mindst – føltid! De 
første PRE føl er allerede kommet 
til verden, og det skal blive 
spændende at se, hvor mange 
føl det bliver til i år.

Der er også godt gang i salget af 
PRE heste, og nu er det også de 
helt unge heste, plage og føl, der 
bliver solgt. Det tegner meget 

lovende for racens fremtid, 
og der er også flere, der på 
Facebook har tilkendegivet, at de 
vil starte deres heste til stævner. 
Værre ser det ud for vores 
svenske naboer, som efter flere 
år med uenigheder foreningerne 
imellem har besluttet at lukke 
deres forening i den sydlige 
region ned. De seneste par år 
har de aflyst championater pga. 
for lidt opbakning, og problemet 
ligger også i, at ANCCE ikke 
anerkender, at Sverige har valgt 
at have mere end én forening. 
Jeg kan sådan set godt følge dem 
i at have mere end én forening, 
for Sverige er et meget stort 
land. Dog burde det kunne lade 
sig gøre at have en forening, 
som samler ejere og avlere af 
racen under én hat, og så står 
det vel medlemmerne frit for 
at starte f.eks. rytterforeninger 
eller andet, som tager sig af 
andre ting end lige promovering 
og stambogsarbejdet for racen. 
Men det er som bekendt det 
sædvanlige problem med ”for 
mange kokke”, og så går det galt. 
Vi oplevede det selv i slutningen 
af 1990’erne, hvor vi havde to 
foreninger, der ikke kunne enes. 
Til sidst lykkedes det i 2000 at 
samle de to foreninger under 
navnet Dansk P.R.E. Avlsforening, 
og det har fungeret lige siden.

Vi lever jo også i en digital 
verden, og der er flere måde at 
holde møder på. Man behøver 
ikke nødvendigvis at mødes 
fysisk. Man kan mødes på Nettet 
på f.eks. Skype, Facetime, en 
gruppe på Facebook, Teamviewer 
osv. Mulighederne er mange – og 
væsentligt billigere i drift end at 
køre mange kilometer og tage 
en hel dag ud af kalenderen. Det 
har vi også besluttet at prøve af i 
bestyrelsen, for nogle gange kan 
det være svært at finde en dag, 
hvor alle kan møde op. At man 
i stedet afsætter 3-4 timer foran 
computeren hjemme hos sig selv 
til at afklare nogle ting, er lettere 
for mange af os. Nu prøver vi det 
af, og jeg er sikker på, at det 
kommer til at fungere fint.

Dyrskuerne er i fuld gang, og til 

august venter årets DAMOCHA. 
Sidste år havde vi et bragende 
underskrud på arrangementet, 
men det havde vi sådan set 
indregnet. Men når man ser på 
regnskabet – at foreningen har 
spyttet godt 41.000 kr. i kassen 
for at dække underskuddet 
– så skal der skæres ned på 
så mange omkostninger som 
muligt, hvis vi fortsat ønsker, at 
championatet bliver til noget. 
For det handler jo om at få nok 
tilmeldte heste, og vi baserer det 
på min. 25 heste og udregner en 
deltagerpris ud fra det antal. Det 
er ikke billigt, for der skal dækkes 
omkostninger til faciliteter, 
dyrlæge, dommer fra Spanien, 
hotel og flybillet til samme. Dog 
er vi lidt bedre stillet i år, da vi i 
år ikke er tvunget til at have to 
dommere. Og måske skulle vi 
slå DAMOCHA sammen med et 
andet arrangement; både for at 
få minimeret underskuddet, men 
også for at få flere tilmeldinger. 
I skrivende stund er vi i fuld 
gang med at arrangere det, og 
I skal huske at holde øje med 
hjemmesiden med nærmere info. 
Der kommer naturligvis også en 
nyhedsmail til jer, når vi nærmer 
os datoen.

Forude venter sommeren og 
lykkelige heste på græs. Jeg 
ønsker jer en lang og varm 
sommer i selskab med jeres 
dejlige heste.
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Præsentation af bestyrelsen

Anette Thestrup
Kasserer

Jeg er 58 år og uddannet cand. 
jur. og arbejder i hverdagen 
hovedsagligt med administration 
af udlejningsejendomme. Jeg har 
sammen med min samlever Lauge 
2 børn. I stalden står 1 PRE hoppe 
og hendes to hingsteafkom. Den ene 
blev dog kastreret i 2014. 

Jeg har redet, siden jeg var 9 år og 
fik min første pony, da jeg var 11 år. 
Har siden haft heste selv. 

I 2002 mistede jeg min 27 år gamle 
varmblodshoppe, og stor var min 
sorg. Men vi blev hurtigt enige om, 
at vi måtte finde en ny hest, da vi 
ellers havde en, der skulle stå alene 
tilbage i stalden. 

Vi kørte land og rige rundt, men 
der var ikke rigtig noget, der kunne 
erstatte min gamle ”Gina”, indtil 
vi en dag endte til hingstedag på 
Vallensbæk Ridecenter, hvor jeg for 
første gang så en P.R.E. hingst. Jeg 
vidste ikke, hvad en P.R.E. rigtigt var 
for noget, men jeg var overhovedet 
ikke i tvivl – det var en sådan en 
hest, jeg skulle have. Så vi kørte 
land og rige rundt en gang til, for 
at se alle de P.R.E. heste, vi kunne 
komme i nærheden af og suge viden 
til os om denne prægtige hesterace. 

I august 2002 endte vi med at købe 
en ifolet hoppe fra Spanien med et 
hingsteføl ved navn Candil ved siden. 
I april 2003 folede Religiosa II, og vi 
fik et lille hingsteføl, Apollon. Disse 
3 pragtfulde heste har, siden de kom 
ind i vores liv, givet både Lauge og 
jeg mange dejlige oplevelser. Jeg 
kom i foreningens bestyrelse som 
suppleant i 2005. Og i 2006 blev jeg 
valgt til bestyrelsen og har været 
foreningens kasserer frem til 2011. I 
2015 gik jeg med i bestyrelsen igen; 
stadig som kasserer, da det er her, 
jeg har min spidskompetence.     

Jeg sørger for økonomi, indmeldelse 
af nye medlemmer herunder á jour 
føring af medlemsliste og betalinger 
til stambogen.

Mette Andersen
Næstformand

Jeg er en 38 årig hestetosse, der har 
redet, fra jeg kunne gå. Fik mine 
første PRE i 2005 og har avlet denne 
fantastiske hest siden. Startede ud 
med Maximus Z of Rohan, som nu er 
gået på pension som avlshingst og 
går og nyder verden som vallak

Har i stedet fået Teofilo Z som 
avlshingst, og han fik sin første 
årgang sidste år, hvilket var meget 
er spændende, og det ser også 
lovende ud for årgangen i år. Så 
har jeg 2 unge hopper, jeg gerne 
vil satse fremtiden på i håbet om at 
kunne komme op og avle racetypiske 
og gode rideheste på 168 cm. 

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 
2008 med et enkelt fraværende 
år i 2013. Mit arbejde i foreningen 
har primært bestået af at sende 
velkomstbreve ud til nye medlemmer, 
sende medlemsblade ud og være 
praktisk gris til arrangementer. 

Derudover er jeg ivrig deltager på 
det Fynske Dyrskue, hvor vi har 
deltaget med en eller flere heste 
hvert år i 10 år. 

En af mine store kæpheste er 
DAMOCHA, hvor jeg altid glæder 
mig til at se, i hvilken retning avlen 
er gået og ikke mindst at få et par 
dage sammen med andre hestefolk i 
dejligt selskab. Det er helt klart et af 
mine højdepunkter på året. 

Så er jeg medarrangør af salgs- 
og hingstedag på Fyn. En rigtig 
hyggelig dag, hvor man kan komme 
og vise både sine salgsheste, 
avlshingste eller hvis man bare 
gerne vil ride en showklasse. 

 

Charlotte Ann Eichel Larsen
Formand

Jeg altid elsket heste, og jeg kunne 
blive siddende på en hest, før jeg 
kunne cykle! Jeg var igennem 
ponytiden med dertil hørende knubs, 
og i 1986 købte jeg en Shagya araber 
vallak, som jeg havde meget stor 
glæde af i over 20 år. 

Jeg købte min første PRE i 2003, 
som var en 8 årig drægtig hoppe 
ved navn Baronesa XIX, med et 4 
måneder gammelt hoppeføl, Jarapa 
II, ved siden. Endnu et hoppeføl, 
Alexandrina, kom til verden i 2004, og 
hun blev sidenhen min følhoppe. Hun 
gav mig 3 dejlige føl, hvoraf jeg stadig 
har Bolivia, som nu er 4 år gammel 
og Jarapa, som nu er 14 år. Både 
Alexandrina og Baronesa er draget til 
de evige græsmarker.

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 på 9. år. Jeg brænder 
for foreningsarbejdet, hvor især 
arbejdet med stambogen er mit store 
interesseområde.

DAMOCHA – Dansk Morfologisk 
Championat – hænger uløseligt 
sammen med det at avle P.R.E. heste. 
Konkurrencen er vigtig, da det er 
her, man får bedømt sine heste af 
professionelle dommere fra Spanien. 
Hvert år er det lige spændende at se, 
hvem der løber med championtitlerne, 
og kampen står altid mellem de danske 
og svenske heste, da svenskerne 
er med til at støtte op om vores 
konkurrence.

Selv har jeg lagt avlen på hylden og 
er nu hyggerytter. Jeg har tidligere 
været springrytter, redet langdistance 
og galopheste og slog mig til sidst på 
dressuren. Senere fik jeg øjnene op for 
den klassiske dressur og bruger i dag 
alle grundprincipperne i min ridning.

Mine ansvarsområder er bl.a. stam-
bogsarbejdet, vedligeholdelse af 
hjemmesiden og foreningens med-
lemsblad.
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Britt Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jeg bor ved Næstved på en 
landejendom, så jeg har hestene 
hjemme. Bor sammen med 
Christian, som er selvstændig. Har 
2 børn. En søn, som bestemt ikke 
er hesteinteresseret og har en datter 
som ligeledes deler min passion for 
heste. Min datter har selv hest. Og ja 
hun har også en PRE. 

Jeg har redet siden jeg var 11 år. 
Både på rideskole, men mest privat. 
Har for år tilbage startet en del 
stævner i springning, men også et 
par enkelte jagter er det blevet til på 
forskellige private heste, jeg havde 
halvpart på. 

Blev først heste ejer for ca. 16 
år siden. Eller rettere ponyejer, 
for jeg startede ud med en 
shetlænderhoppe, som sidenhen 
blev til 4. Siden blev en Dansk 
varmblodshoppe efter Michellino 
indkøbt, men vores kemi passede 
ikke sammen. Fandt så herefter 
Relojero VII, i daglig tale Bedstefar, 
tilfældigt hos en hestehandler. Det 
har jeg bestemt ikke fortrudt. 

Købte så en PRE hoppe på postordre 
og ubeset hos Yeguada Victor 
Jimenez. Nu har jeg 5, og er faldet 
pladask for racen. Rider hovedsagligt 
dressur, men deltager ikke længere 
i konkurrencer. Billedet er fra en tur 
til det kendte stutteri i Barcelona, 
Yeguada Can Maynou. En helt 
igennem fantastisk oplevelse.  

Foruden min interesse for heste har 
jeg en interesse for at køre på 2 hjul 
og kører Harley Davidson, som er en 
passion, jeg deler med Christian.

Mine ansvarsområder i foreningen 
er bl.a. tovholder ved RD og Store 
Hestedag, offentliggørelse af vigtigt 
nyt og nyhedsbreve på foreningens 
FB profil.

Morten Nedergaard Andersen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 48 år, har 4 børn, en stald fuld 
af PRE heste og en flok papegøjer. 
Jeg bor i Nordjylland på en dejlig 
gård, som blev købt til det formål at 
opdrætte PRE heste.

Som medlem af bestyrelsen vil 
jeg forsøge at mangfoldiggøre 
kendskabet af PRE hesten og skabe 
mere opmærksomhed omkring 
den Spanske Hest. Jeg har den 
overbevisning om, at når man har 
sat sig et mål, så fuldfører man det.

Jeg er uddannet kok og arbejder som 
køkkenchef på Hotel Hanstholm. 

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen 
og vendte tilbage sidste år og 
håber, at jeg kan bidrage til godt og 
konstruktivt arbejde for foreningens 
medlemmer. Jeg ser meget frem til 
et spændende samarbejde.

Zuzette Kraft
Sekretær

Castle Cup på Christiansborg 
ridebane år 1996; en smeltende 
varm sommerdag, var det her, det 
skete: De spanske heste dansede på 
smukkeste vis - lige ind i mit hjerte, 
og jeg har været forelsket lige siden. 
Der var dog lige et universitetsstudie, 
jeg skulle igennem, før jeg kunne 
realisere drømmen om at få dem 
i min stald, og i Julen 2002 gik 
drømmen i opfyldelse, og der har 
været spanske heste i min stald lige 
siden.
 
I Dansk P.R.E. Avlsforening har jeg 
tidligere været aktiv i bestyrelsen i 
9 år, men da mit barn nummer tre 
kom til verden, synes jeg, tiden til 
foreningen var for knap. Nu er jeg 
tilbage i »bestyrelsesfolden« igen og 
ser frem til at komme i gang.

Det er stort set alt omkring de 
spanske heste, der interesserer mig: 
Deres historie er meget spændende, 
udviklingen af racen (både historisk 
og nutidig) er spændende, brugen 
af hesten, og jeg er vild med 
deres skønhed, personlighed og 
lærevillighed, og ikke mindst, så 
bliver deres farvegenetik mere og 
mere spændende. Til at starte med 
var jeg lidt ked af, at den hesterace 
jeg havde tabt mit hjerte til, havde 
meget begrænsede farver, men i 
takt med, at ikke-skimler er blevet 
populære, er der dukket spændende 
farver op, som har været båret skjult, 
og det har været så spændende at 
følge med i for en genetiker som 
mig.

Et lille landsted tæt på Holbæk er 
mit hjem, og bestanden af PRE heste 
omfatter lige nu en avlshingst, en 
avlshoppe og en hoppeplag på 1 år, 
og der er et føl i vente til juli.
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Belinda Bonn Carlsen
Bestyrelsesmedlem

Jeg startede i en meget ung alder at 
ride, og da jeg fyldte 5 år, kunne jeg 
begynde på rideskole. Da jeg fyldte 
9 fik jeg min første pony; en rå New 
Forrest pony på 4 år; måske ikke det 
bedste match, men det blev til 27 
spændende og meget udfordrende 
år med dressur, spring, jagt, 
distance, og kørsel. Fantastik pony. 
Sideløbende var der flere heste og 
ponyer igennem.

Da jeg var ca. 12 år fik jeg smag for 
beslagsmedefaget, og efter at have 
kigget smedene over skulderen i 
flere år gav jeg mig i kast med mine 
egne heste. Efter yderligere nogle 
år og adskillige kurser fik jeg mig 
en lille kundekreds af venindernes 
ponyer, og for ca. 10 år siden 
måtte jeg have et momsnummer og 
arbejde på fuld tid som beslagsmed. 
Men jeg manglede papirerne på det. 
Så jeg gik i lære hos mig selv efter 
godkendelse fra smedeskolen og 
bestod en svendeprøve i 2014, så nu 
er jeg Certified Euro Farrier.

For 6 år siden var jeg så heldig, at 
jeg fik et super tilbud. Jeg kunne få 
en drægtig hoppe hjem fra Spanien 
for 9.000 kr., og det var starten på 
mit PRE eventyr. Ca. 6 måneder 
efter kom Lopez IV til verden. Han 
er nu blevet 6 år og godt i gang med 
ridningen western/klassisk. Han har 
været på dyrskue og DAMOCHA, og 
sammen udforsker vi eventyret hver 
dag.

Jeg er sammen med Britt Hansen 
tovholder på standen til Roskilde 
Dyrskue og Store Hestedag.

Heidi Laursen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 47 år og bor på en ejendom 
i Hårby ved Skanderborg med min 
mand og 3 plejebørn.

Jeg er vokset op med travheste og 
kørte selv ponytrav som barn. Jeg 
har haft egen hest/pony, siden jeg 
var 8 år, så hestene har været en 
stor del af mit liv.

I 2009 købte jeg min første PRE, 
en 8 års hingst, som jeg senere 
kastrerede, for jeg skulle ikke avle. 
Men efter at have tilbragt 2 år 
sammen med denne skønne hest, 
stod det klart, at jeg måtte eje en 
PRE mere.

Siden er det gået sådan, at jeg har 
startet stutteri Pilegaarden, som pt. 
består af 1 hingst, 3 hopper, 1 vallak, 
3 ungheste og venter 3 føl i år.

Jeg håber, at jeg kan være med til 
at råbe jyderne op, så vi kan få lavet 
nogle arrangementer i Jylland.

Sabrina Concu
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 32 år, er født og opvokset 
i Tyskland og bosat i Danmark i 8 
år. Jeg har en dreng på snart 7 + 5 
bonus børn i en alder fra 11 til 19, 
og bor sammen med min forlovede i 
Østbirk ved Horsens. 

Jeg har arbejdet som fødevaretek-
nolog, som kvalitetsassistent ved 
Lidl i Kolding, og arbejder i dag som 
bager.

Jeg har haft hest siden jeg var 
3 år, og har erfaring med en del 
forskellige racer. Jeg startede som 
westernrytter og har været et lille 
smut forbi springning også, før jeg 
landede som dressurrytter., da jeg 
var omkring 14 år. Jeg har derudover 
rigtig meget erfaring med de 
såkaldte problemheste, som i mine 
øjne ikke er problemheste, hvis man 
lytter til sin dyr.

Drømmen om en sort PRE hingst har 
jeg nok haft, siden jeg var en lille 
pige, men han kom så først hjem 
for lidt over 3 år siden. Da jeg købte 
ham fik jeg at vide, at én gang PRE 
altid PRE. Ja ja, tænkte jeg, det er 
godt med dig. Og avl, det skulle jeg i 
hvert fald heller aldrig. 

I dag har jeg så alt i alt 3 PRE 
heste: En hingst, 2 hopper og 
venter mit første rene PRE føl 
efter min hingst. Udover det, har 
jeg et warlanderhingsteføl efter 
Lebrero LXIX, en quater appalosa 
blandingspony og min kæreste har 
en Lippizaner/Oldenborg.

Jeg rider lidt stævner, planlægger at 
deltage til DAMOCHA og ønsker på et 
tidspunkt også at deltage i dyrskuer 
og shows.
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En ny start

Af Birthe Buhl Jensen

I 2011 var jeg på Mallorca sammen 
med Zuzette Kraft for at se på 
en hoppe hos PRE avleren, Juan 
Vadell. Juan Vadell er en dygtig, 
kvalitetsbevidst og visionær avler 
med meget viden om avl i detaljen 
og rigtig gode, vigtige kontakter. 

Hingste, hopper og føl var der 
masser af, men særligt én hest fik 
min opmærksomhed. 
Jeg blev præsenteret for en smuk, 
2 års ravnsort hingst. Øjnene var 
milde, kroppen nært beslægtet 
med en antilopes – lange ben, kort 
krop, en hvælvet hals og en gang 
med haseaktion, løft og bæring, 
som ikke var til at slippe af syne 
– Kike JV.
Jeg havde egentlig ikke en hingst i 
tankerne, men når han nu var der, 
og fandt vej til mit hjerte, så var 
der ingen vej tilbage. Lidt senere 
på året – faktisk lige før årsskiftet, 
kom Kike til Ebeltoft. 

Hans første år var opstaldning 
på en dansk ”bondegård” – med 
gårdsalg af okse- lammekød og 
æg fra eget opdræt – så her var 
både køer, får, høns, islændere, 
hunde og katte. Så fravænning 
fra den spanske natur var lige 
på og helt ny. Den bedste ven 
blev en jævnaldrende islænder, 

som var legekammerat og 
boksebold. Til DAMOCHA i 2012 
fik Kike championtitlen ”Bedste 
bevægelser” for de unge heste.

Kikes milde øjne har god forbindelse 
med et cool og venligt sind. Han 
er rar og nobel og giver aldrig en 
dårlig oplevelse. Vi startede med 
at gå lange ture – meget lange - 
og koblede akademisk træning på, 
fra jorden, med fokus på at udvikle 
en harmonisk hest, med styrke, 
smidighed og stolthed. Da PRE 
hestene er forholdsvis længe om 
at få en god krop, trak ridningen 
lidt ud. Da tiden var inde tog han 
også tilridning med ophøjet ro. 
Kike var nu flyttet til Møllerup 
Gods med gode muligheder for 
ridning i smukke omgivelser med 
natur og ridehal – og samvær med 
andre drenge. 

Om sommeren fik Kike og et par af 
drengene mulighed for at komme 
på en fantastisk eventyrfold i 
Mols Bjerge – natur pur – med 
en anlagt ridebane rundt om 
hjørnet. Paradis. Så her skulle 
Kike blive i løsdrift om vinteren. 
Derfor fik han sin lille foldbums 
– Plet, en charmerende rød/hvid 
broget shetlænder blanding - som 
vinterselskab og om sommeren 
kom en håndfuld unge islændere 
på græs, som han kunne opdrage 

og dirigere rundt med.

Skønt – en hingst, som fungerer 
med andre vallakker, fantastisk 
natur og skønne ridemuligheder. 
Min smukke, sorte hingst 
udviklede sig rigtigt godt, og vi 
tog på Horsens Dyrskue i 2013. 
Kike opførte sig eksemplarisk og 
fik 23 point med hjem. Jeg kunne 
nok ikke være mere stolt.

Men der er sjældent et paradis 
uden slanger. I foråret 2015 
skete det, som ikke måtte ske. 
Kike faldt på folden og brækkede 
overarmen. Efter 2 måneder med 
ro og sygeboks i løsdriften, mente 
dyrlægen, at der ikke var bedring, 
og aflivning var eneste udvej. Min 
verden bristede ved tanken om at 
miste min soulmate.

Jeg kunne ikke bare lade stå til 
og se, at han måtte aflives, så 
med risiko for forværring - og 
lange snakke og video - aftalte 
jeg med Ansager Dyreklinik, at jeg 
forsigtigt kunne transportere Kike 
til klinikken – 133 km. De mente, 
han måske kunne opereres, hvis 
ikke albuen havde taget skade.

Kike klarede det – både transport, 
undersøgelser på kryds og tværs 
og undgik operation – dødstruslen 
blev ophævet. Efter kort tid 
kunne en langsom genoptræning 
igangsættes. Totalt halt, men 
uden umiddelbar dødstrussel, kun 
forhåbninger om måske at blive 
hel igen. Så vi genoptog gåturene 
– og efter nogen tid blev de 
længere og oftere.

Sommeren 2016 – 2 år efter 
ulykken – kunne Kike igen deltage 
på Dyrskuet i Horsens – og han 
gjorde det IGEN: 23. Point og 1. 
Præmie. Opførte sig eksemplarisk 
og var fuldstændig rentgående. 
Mange roser fra dommeren 
for hans gode opførsel og fine 
fremvisning.

Min soulmate er tilbage igen – nu 
også stille og roligt som ridehest.

Jeg tænker ofte på, at Kike har 
helbredet sig selv med sit gode 
temperament og mulighed for fri 
bevægelse i Mols Bjerge.

Tak – vi fik en ny start sammen.
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Salgs- og hingstedag i Jylland

Fotos: Helle Mereweather

I påsken, søndag den 16. april 
2017, afholdt Stutteri Pilegården 
v/Heidi Laursen med stor succes 
salgs- og hingstedag for landets 
P.R.E. heste. Stutteriets ridehal 
var pyntet i de spanske farver, og 
den spanske musik rullede over 
anlægget. Tilmeldt dagen var 6 
hingste, 8 salgsheste og 5 heste, 
der skulle ride i showklassen. 
Desværre måtte arrangementet 
undvære 2 af de tilmeldte heste 
pga. sygdom. 

Dagen startede i stutteriets 
stald, hvor de mange gæster i 
ca. en halv time kunne betragte 
de tilmeldte heste og få en 
snak om racen, inden dagens 
fremvisninger startede i hallen. 
Mereweather Foto havde opstillet 
fotostudie i stalden, hvor de 
deltagende havde mulighed for 
at få taget professionelle billeder 
af hestene. 

Fremvisningen i ridehallen 
startede med avlshingstene, 
hvor første hingst i hallen var 
Astuto PM, en 4 års hingst ejet af 
Stutteri Pilegården. Anden hingst 
i hallen var Teofilo Z, en 8 års 
hingst ejet af Stald Rohan. Tredje 
hingst til fremvisning var Lopez 
IV, en 6 års hingst ejet af Belinda 
Bonn Carlsen. Sidste hingst i 

hallen var Maximus Z, en 12 
års vallak der tilbyder frostsæd, 
ejet af Stald Rohan. Kike JV, en 
8 års hingst ejet af Birthe Buhl 
Jensen, var en af de tilmeldte, 
der desværre ikke kom med på 
dagen.

Efter en kort pause, hvor gæster 
og deltagere kunne forsyne sig 
med kage og kaffe og endnu 
engang besøge stalden, startede 
fremvisningen af salgsheste, hvor 
der blev fremvist lidt for enhver 
smag. Første salgshest i hallen 
var Equilla, En 6 års tilredet 
hoppe ejet af Stutteri Pilegården. 
Derefter underholdt stutteriets 3 
unghingste, Aliento VII, Divino 
LXXXVI og Timido IX, alle på 
1 år. Efter unghingstene kom 
Almira i hallen, en 2 års hoppe 
også ejet af Stutteri Pilegården. 
Som salgshest nr. 6 i hallen blev 
Boni Zingaro fremvist, en 10 års 
redet vallak. Derefter Rohans 
Melian, en 4 års ryttervant hoppe 
ejet af Stald Rohan. Sidst i hallen 
var det 1 måned gamle hoppeføl 
Naranja sammen med sin mor 
Violetta; begge ejet af Stutteri 
Pilegården.
 
Efter salgshestene var der pause, 
hvor gæster og deltagere kunne 
forsyne sig med en sandwich og 
lidt at drikke, og hvor rytterne 
kunne klargøre og opvarme 

hestene, der skulle rides i 
showklassen.  Første ekvipage 
på banen var Equilla fra Stutteri 
Pilegården redet af Gry Laursen. 
Derefter fulgte Maximus Z fra 
Stald Rohan, der blev styret 
rundt på banen af Siff Pipaluk. 
Efter Maximus og Siff kom 
stutteriets overhovede, Romulo 
VII, på banen redet af stutteriets 
ejer Heidi Laursen. Lopez IV blev 
redet af sin ejer Belinda Bonn 
Carlsen som den næstsidste 
ekvipage, og Energico IV med 
sin ejer Maria Castro Bermudez 
på ryggen, rundede showklassen 
af. Poeta S med sin ejer og rytter 
Marianne Fuusager var desværre 
en af de manglende på dagen.
Dagen sluttede af med en 
præmieoverrækkelse for bedste 
ridt i showklassen og et tak 
for i år fra stutteriet og de 
deltagende! 

Stutteri Pilegården er utroligt 
glade og taknemmelige for den 
store interesse og opbakning, der 
var i og omkring arrangementet, 
og håber på, at de kan gentage 
succesen i Pinsen 2018 med 
endnu flere både heste og heste-
interesserede. 

- Der er desværre ikke fotos af 
alle hestene fra dagen.

Aliento VI efter Teofilo Z og 
Alhambra XXIII. Født 2016.
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Timido X efter Teofilo Z og Equilla. Født 2016. Divino LXXXVI efter Teofilo Z og Barquillera 
XCIII. Født 2016.

Almira efter Divo PM og Alhambra XXIII. Født 
2015.

Importeret hingst, Astuto PM. Født 2013,

Importeret hingst - nu vallak - Boni Zingaro, 
født 2007.

Avlshingst, Lopez IV, født 2011, ejet af Belinda 
Bonn Carlsen.
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Avlshingst, Teofilo Z, født 2009, og ejet af 
Stald Rohan.

Equilla, avlshoppe, født 2011, ejet af Stutteri 
Pilegården.

Der var godt med besøgende i stalden.

Lopez IV fremvist på spansk maner, som vi 
også ser det til DAMOCHA.

Avlshingst, Maximus Z of Rohan, ejet af Stald 
Rohan.

Romulo VII, vallak fra 2001, ejet af Stutteri 
Pilegården.
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Indskrivning af føl - sådan gør du
Af  Charlotte Ann Eichel Larsen

Fra 1. januar 2016 kom der et nyt 
EU direktiv, som bl.a. ændrede 
på tidsfristen for indskrivningen 
af føl. Kort fortalt har avlerne 
nu 1 år fra føllet er født til at 
få udstedt et hestepas. Mange 
troede derfor, at de havde et helt 
år til at få lavet passet, men det 
er ikke sådan, det skal forstås. 
Avleren skal have et pas på føllet 
i hånden, senest når føllet er 
fyldt 1 år.

For vores race giver det ikke 
mere tid, da hovedstambogen 
tilhører et andet land, og det kan 
tage flere dage at sende tingene 
frem og tilbage. Derudover bliver 
vores føl afstamningskontrolleret 
gennem DNA, så der går en 
måned alene på at få lavet 
deres DNA på laboratoriet NBT i 
Sevilla. 

Derfor anbefaler vi vores avlere, 
at I får ansøgt om og betaler 
for indskrivningen af jeres 
føl, når føllet er 3 måneder 
gammelt. Når I så modtager 
indskrivningsdokumentet og 
blodtypekortet, så har I 3 uger 
til at bestille en af de godkendte 
dyrlæger til at komme og lave 
papirerne og sende dem til en 
af de to stambogsarbejdere. 
Overholdes tidsfristerne ikke, 
så kan I risikere, at stambogen 
simpelthen ikke kan nå at 
udstede passet, inden føllets 
1 års dag, og derfor vil der på 
passet stå DUPLICADO, og føllet 
vil samtidigt være trukket ud af 
konsum.

Du får her en trin-for-trin vej-
ledning for både hingsteholder 
og hoppe ejer til indskrivning af 
føl.

Hingsteholderen
Når din hingst er kåret, kan 
du bruge den i avlen. Dog skal 
hingsten være ejerskiftet til 
dig i stambogen, før du kan 
lave bedækningsattester på 
hingsten. Alle med en avlerkode 
får adgang til sin Private Zone 
på stambogen. Et midlertidigt 
kodeord sendes sammen med 

bekræftelsen på avlerkoden 
(medsendes typisk sammen med 
dit nye ejerskabskort), og du kan 
herefter selv lave et kodeord, 
som kun du kender. 

På din Private Zone kan du gratis 
lave bedækningsattester på din 
hingst. Og ejer du også selv 
hoppen eller hopperne, som den 
har bedækket, så kan du også 
tilføje dem. En bedækningsattest 
består af 2 sider:
Side 1 er kopien til hoppe ejeren 
(i bunden står der COPY FOR THE 
MARE OWNER), og side 2 er din 

kopi (i bunden står der COPY FOR 
THE STALLION OWNER), som du 
beholder og senere kan udfylde 
med resultatet af bedækningen 
(om det blev et hingste- eller 
hoppeføl, hvilken farve osv.). Du 
finder en manual til ”Din Private 
Zone” på vores hjemmeside i 
menuen STAMBOGEN.

Når hingsteholderen har printet 
attesten, underskrevet den og 
givet hoppe ejeren sin kopi, så er 
hingsteholderen færdig med sin 
del af proceduren.

Eksempel på bedækningsattest (venligst udlånt af Stutteri 
Korsmosegård v/Margrethe Mogensen).

Øverst står hingsteholderens avlerkode, dernæst stutterinavn, 
hingstens UELN (codigo), hingstens navn, nr. på microchip, hing-
stens kåringsstatus, som her er et B, der står for Basico = Basis 
avlsgodkendelse.

Til sidst står det vigtige nr. på attesten, som ALTID starter med 
bedækningsåret, hvilket her er 2015. Dette nr. skal oplyses på 
ansøgningsblanketten, når hoppe ejeren søger om indskrivning af 
føllet.

Når I logger ind på jeres Private Zone, så start med at vælge 
den engelske version, hvis I ikke ønsker, at det hele skal stå på 
spansk.

Og husk nu at få indskrevet jeres føl i god tid. Der er en klækkelig 
bøde på for sent indskrevede føl, og det er også ærgerligt, hvis 
stambogen ikke kan nå at udstede passet, inden føllet er fyldt 1 
år. I de tilfælde vil der stå DUPLICADO på passets forside, og den 
vil automatisk blive trukket ud af konsum.
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Hoppe ejeren/avleren
Når du har modtaget be-
dækningsattesten fra hingste-
holderen, tjekker du, at 
oplysningerne på din hoppe og 
bedækningsdatoer er korrekte, 
og at du har underskrevet 
attesten som hoppe ejer. Når 
føllet er født, udfylder du 
fødselsattesten længere nede på 
siden – BIRTH DETAILS. Name 
of the foal: Føllets navn. Sex: 
Køn (hoppe eller hingst). Date: 
Fødselsdato. Colour: Farve. 
Felterne med microchip og UELN 
skal stå tomme – medmindre 
føllet af anden årsag er blevet 
chippet.

Tag en kopi af attesten til dig selv 
og send originalen til en af de to 
stambogsarbejdere sammen med 
en Standard Ansøgningsblanket, 
som skal udfyldes med dine 
data, ydelseskode 103 for 
følindskrivning, føllets data (nr. 
på attest og føllets navn) og din 
underskrift.

Når du har betalt for ind-
skrivningen, betales der til 
stambogen, og der kan nu 
laves indskrivningsdokument 
og blodtypekort til føllet. Har 
du flere føl, skal du være 
omhyggelig med at tjekke, at 
det er de korrekte papirer til det 
rigtige føl. Hvert dokument har 
et unikt nummer sammen med 
det tilhørende blodtypekort. Efter 
modtagelsen af papirerne har du 
3 uger til at få dem lavet af en af 
de godkendte dyrlæger. Du finder 
listen over godkendte dyrlæger 
på vores hjemmeside i menuen 
STAMBOGEN -> GODKENDTE 
DYRLÆGER

Husk, at indskrivningsdokument-
et består af 3 sider med 
gennemslag, så skriv endelige 
ikke på kuverten, det ligger i, 
eller noget andet, der ligger oven 
på dokumentet. Det går lige 
igennem.

Dyrlægen skal nu udfylde 
papirerne, indsætte en microchip 
og tage blod fra føllet og dryppe 
på kortet. Der må godt være 
rigeligt blod. Kortet skal være 
helt tørt, før det lægges i den 
lille plasticpose – ellers rådner 
blodet, og så kan der ikke 

I feltet MARE INFORMATION skrives alle data på hoppen:
Code: Dens codigo/UELN, Mare name: Hoppens navn
Birth date: Hoppens fødselsdato. Microchip: Nr. på microchip. 
Breeders code: Hoppe ejerens avlerkode. Farm/Owner name: 
Navn på stutteriet, som hoppen tilhører.

I feltet BREEDING DETAILS skrives der én dato for bedækning. 
Er hoppen bedækket to eller tre gange, så vælg en af datoerne. 
Kryds dernæst af, om hoppen har været bedækket naturligt - Nat-
ural covering, eller insemineret - Artificial insemination. Feltet Em-
bryo transfer er for rugehopper. Det har vi endnu ikke haft tilfælde 
af her i Danmark.

I feltet nedenunder - RECEPTOR MARE INFORMATION IN CASE 
OF EMBRYO TRANSFER - skal kun udfyldes, hvis der er tale om en 
rugehoppe. Er der ikke det, så lad dette afsnit stå tomt.

laves afstamningskontrol. Selve 
indskrivningsdokumentet skal 
dyrlægen være omhyggelig med 
at udfylde. Især hvirvlerne skal 
markeres tydeligt med et X, og 
er det en fjerhvirvel, tegnes en 
streg i forbindelse med X’et. Det 
er ikke alle dyrlæger, der husker 
det, så prøv selv at tjekke, hvor 
hvirvlerne sidder på dit føl. 
Samtlige hvirvler skal indtegnes 
– også dem, som alle heste har 
på hhv. bringen og i lysken. 
Hvirvler indtegnes med en sort 
kuglepen, og aftegn indtegnes 

med en rød kuglepen. Du kan jo 
selv sørge for kuglepenne i disse 
to farver, for ofte har dyrlægen 
kun én kuglepen, som tegner 
blåt!

Dokumentet og blodtypekortet 
skal herefter stemples og 
underskrives af dyrlægen, og 
du skal også huske at skrive 
dokumentet under. Du skal selv 
beholde den bagerste, blå kopi, 
så du har et bevis for, at dit føl 
er under indskrivning. Så sendes 
resten (den hvide og gule side + 
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Når føllet er født, kan der skrives fødselsdata i feltet BIRTH DE-
TAILS.

Name of the foal: Føllets navn. Sex: Køn, M (male) = Hingst, 
F (female) = Hoppe 
(på spansk - M (macho)= Hingst, H (hembra) = Hoppe).
Date: Føllets fødselsdato. Colour: Farve. OBS! Du kan kun vælge 
at skrive en af de 4 basisfarver: Skimmel (grey/tordo), Brun 
(brown/castaño), Sort (black/negra) og Rød (chestnut/alazan). 
Alle specialfarver kommer først på, hvis du får lavet en farvegen-
test på føllet senere. Buckskin farvede heste har basisfarve brun, 
mens en palomino har basisfarve rød. 

Dette felt skal kun udfyldes, hvis føllet er solgt inden indskrivning. 
NOTIFICATION OF PROGENY OWNERSHIP TRANSFER betyder, at man 
ved selve indskrivningen kan få føllet over i købers navn med det 
samme. 

OBS! Dette kan kun lade sig gøre, hvis køberen har en avlerkode, 
da det er den nye ejer, der så står for indskrivningen (indskrivningen 
bliver betalt i købers avlerkode i stambogen).

blodtypekortet) med anbefalet 
post til stambogsarbejderen, 
som efter modtagelsen 
indtegner, hvad dyrlægen har 
lavet på dokumentet og laver 
beskrivelse af hvirvler og aftegn, 
indtaster microchip nummeret 
og nummeret på blodtypekortet, 
og så er dokumentet og blod-
typekortet klar til at blive sendt 
til stambogen.

Efter 8 – 10 uger modtager du 
et hestepas inkl. et ejerskabskort 
på dit føl.
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Opslagstavlen

KALENDER
9. - 11. juni 2017 Det Fynske Dyrskue Odense
16. - 17. juni 2017 Østjyske Dyrskue Horsens
25. juni 2017 Dyrenes Dag Slagelse
26. juni - 1. juli 2017 Landsskuet Herning
26. - 27. august 2017 DAMOCHA Jylland
1. september 2017 Deadline på medlemsblad
2. - 3. september 20017 Store Hestedag Roskilde, Sjælland

INFORMATION PÅ MAIL

Husk nu at oplyse til kassereren, hvis I har fået ny mail 
adresse. Vi sender regninger og vigtig information ud til 
medlemmerne på mail. Tjek også, at jeres mailboxe er 
vedligeholdt; dvs. at de ikke er fyldt op, og at I derfor 
ikke kan modtage flere mails.

I skal også huske at tjekke spamfiltret (uønskede 
mails), da foreningens mails nogle gange sorteres fra 
af mailboxens system. I kan indstille jeres mailboxe til 
at godkende mails fra foreningen.

VIGTIGT AT HUSKE

Få ejerskiftet din PRE 
senest 30 dage efter kø-
bet. Dette er beskrevet 
i Hesteloven. Ejerskifte 
af PRE heste kan kun 
foregå gennem ANCCE (i 
Danmark - gennem vores 
forening). Et registreret 
ejerskab hos SEGES 
gælder ikke for et ejer-
skifte. Det er kun ANCCE, 
der kan ejerskifte hesten 
i stambogen og udstede 
ejercertifikater på PRE 
heste.

Husk at få dit føl ind-
skrevet til tiden. Start 
allerede, når føllet er 3 
måneder gammelt.

Hold altid øje med vigtige 
informationer på vores 
hjemmeside i forbindelse 
med følindskrivning, avls-
godkendelse, DAMOCHA 
og andre nyheder om-
kring stambogen.

Husk altid at melde fly-
tning m.v. til foreningen 
(kassereren). Ønsker du 
ændringer i dine stam-
data på Din Private Zone, 
så kontakt en af de to 
stambogsarbejdere.

NY STAMBOGSARBEJDER UNDER OPLÆRING

Zuzette Kraft vil sammen med Charlotte Ann Eichel 
Larsen tage vare på stambogsarbejdet. Zuzette er nu 
under oplæring og vil fremover tage sig af PRE ejerne 
på  Fyn og i Jylland. Vi håber, at I vil tage godt imod 
hende.

Zuzette har bl.a. speciale i farvegenetik, så har du 
spørgsmål til dette område, så send Zuzette en mail.

VI ØNSKER VORES MEDEMMER 
EN RIGTIG DEJLIG SOMMER I 

SELSKAB MED JERES PRE HESTE
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Priser i foreningen 2017
KODE YDELSE PRIS
103 Indskrivning af 1 føl. (se rabatter ved flere føl på hjemmesiden) 1.050 kr.
127 For sen indskrivning af føl. Pr. stk. 2.720 kr.
112 Mangelfuldt pas (manglende medicinsider) / Ny mikrochip 900 kr.
115 Kopi af pas inkl. ID kontrol med DNA (kopi af pas udstedt af Cria Caballar) 1.050 kr.
206 Basis avlsgodkendelse alt inkl. 3.000 kr.
231 Kopi af ejerskabskort 420 kr.
243 Farvegentest (hesten skal have givet blod tidligere - kode 516) 600 kr.
309 Eksport certifikat 400 kr.
310 Div. certifikater 200 kr.
322 DNA certifikat 700 kr.
346 Certifikat alt inkl., herunder om der er udlæg i hesten m.v. 270 kr.
401 Kopi af pas (gule pas udstedt af ANCCE) 670 kr.
413 Ejerskabskort (hvis hesten allerede står i dit navn i stambogen) 430 kr.
504 Afstamningskontrol, hvis forkert hingst/hoppe ved DNA kontrol 520 kr.
516 Blodanalyse (DNA - hesten skal have afgivet blod i forvejen) 800 kr.
607 Ændring af hestens navn (avler/ikke avler af hesten) 1.100/8.200 kr.

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

700 Avlerkode inkl. ejerskifte af 1 hest 1.850 kr.

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

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

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk.  GRATIS FOR MEDLEMMER 200 kr.

Hingstepræsentation på hjemmesiden (for medlemmer) GRATIS


