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Leder

Det har været et ualmindeligt smukt 
efterår i år med mange solskinsdage 
og blade i fantastiske efterårsfarver. 
Der kom heller ikke en storm forbi 
og hev bladene af træerne før tid, så 
vi kunne få lov til at nyde de varme 
farver og ikke mindst naturen fra en 
af sine smukke sider. Så er der virkelig 
noget ved at ride en tur i skoven med 
blade, der stille daler til jorden, duften 
af våd jord, de sidste varme stråler 
fra solen og se rådyrene i vamset 
vinterpels gå i spring og spise sig fede 
til vinteren.

Det har også været et travlt år for P.R.E. 
hestene. Der har virkelig været knald 
på med Hingstekåringen i Herning, 
dyrskuer, heste arrangementer, 
Store Hestedag, shows, basiskåring 
og DAMOCHA. Racen har været vist 
frem over hele landet i et pænt, stort 
tal, og især showholdet har været et 
fantastisk godt trækplaster. 

Den sidste dag i oktober snakkede jeg 
med et af foreningens medlemmer, og 
vi kom til at snakke om visionerne for 
P.R.E. hesten. Medlemmet syntes, at 
det var forkert at promovere racen 
udelukkende som en dressurhest. 
I stedet var det bedre, hvis vi 
promoverede den som en alle tiders 
all round hest. Den tyggede jeg lidt 
på. Sættes der for meget fokus på 
racen som en dressurhest? Det var 
da stof til eftertanke. Det kan da godt 
være, at foreningen selv mener, at de 
fremstiller racen som en all round, 
men det bliver åbenbart ikke gjort 
godt nok, siden vi får at vide, at der 
fokuseres for meget på dressuren 
og/eller klassisk dressur. Racen egner 
sig til stort set alt, og i og med at den 
er så intelligent og så givende, er 
den også en alle tiders kammerat og 
følgesvend for os ryttere. Derudover 
mente medlemmet også, at der ikke 
var noget galt i, at vi – ejere af P.R.E. 
heste – også gik rundt med visioner 
om at konkurrere på Europa- og 
Verdensplan f.eks. med morfologiske 
konkurrencer. Ja, hvorfor ikke? Det 
kunne blive særdeles interessant 

for racen, hvis vi i stil med andre 
konkurrence grene inden for 
hestesporten, også kunne konkurrere 
inden for noget så unikt for racen som 
morfologiske konkurrencer. Lad os 
lige holde den i live!

Det er også med meget stor lettelse, 
at stambogen nu kører, som den skal. 
Lettelsen ligger især i, at vi selv her i 
Danmark er med til at sørge for alle 
de indledende faser til papirarbejdet. 
Vi kan også følge med i, hvor langt 
tingene er nået i proceduren, så vi 
hele tiden har en finger på pulsen. 
I skrivende stund har jeg netop 
opdaget, at det første pas udstedt af 
ANCCE er på vej, og hermed det første 
danske afkom med en ANCCE codigo. 
Den er nemlig anderledes end dem, 
vi fik fra Cria Caballar. I dag starter 
en codigo med 7240 – også kommer 
der en masse tal. Men heldigvis er der 
fortsat landekode i hestens codigo, så 
man kan se, hvor henne i verden den 
er indskrevet.

Der har været en meget stor pukkel 
med stambogsarbejdet i år. Det 
skyldes især, at mange sørgede for at 
søge om ejerskabskort, mens det var 
billigt. Og mange skulle også sørge for 
at få sig en avlerkode eller ejerkode, 
så de kunne få ejerskiftet deres heste. 
Men nu er vi kommet bunken til livs, 
og fremover kommer det til at køre 
med et flow, hvor vi har mulighed 
for at kunne følge med, uden at det 
foregår med tungen ud af halsen! 

Her i årets sidste kvartal har der igen 
været fokus på hestevelfærden. Det 
mest grelle eksempel var den tyske 
dressurrytter og berider, Christine 
Wels, som flygtede til Danmark 
med sine heste. I Tyskland havde 
hun fået en dom for mishandling af 
sine heste, og dommen lød på, at 
hun blev frataget retten til at have 
heste. Og hvad gør man så? Man 
smutter da bare en tur over grænsen 
til Danmark, hvor dyreværnsloven 
stadig er for slatten, og så fortsætter 
man sin mishandling der! Det er 
simpelthen til at kaste op over, at en 
sadist som Chrisine Wels kan få lov til 
at behandle sine heste på den måde. 
Der har heldigvis været skrevet meget 
om det i heste medierne, og det endte 
da også med, at det danske politi 
satte en grundig undersøgelse i gang. 
Dyrenes Beskyttelse var forbi det 
ridecenter, hvor Christine Wels holdt 
til, og ejeren af centret optog videoer 
af hendes træningsmetoder med 
skjult kamera. Disse optagelser blev 
i øvrigt brugt som bevismateriale i 
retssagen imod hende. De selvsamme 
videoer har været lagt ud på nettet, 
og det er simpelthen frygteligt, hvad 

det kvindemenneske udsætter sine 
heste for. Det gjorde mig mildt sagt 
rasende. I det mindste blev hun smidt 
ud for fuld hornmusik fra ridecentret, 
og pga. den store medie dækning, 
skal Christine Wels ikke sætte næsen 
op efter, at andre vil åbne dørene 
for hende og hendes modbydelige 
metoder. Efter sigende skulle hun nu 
være taget til Italien. Lad os se, hvad 
Italienerne vil sige hende og hendes 
måde at træne heste på!

Derudover har der været en 
undersøgelse i gang, hvor man 
har undersøgt forholdene for 
rideskoleheste på forskellige 
rideskoler. Heller ikke her er tingene 
altid lige i orden, og det kniber også 
stadig med uddannet personale. 
Især det sidste er med til, at hestene 
mistrives. Ikke fordi personerne er 
onde – de er simpelthen uvidende. 
At en del af tingene hænger sammen 
med økonomi er kun sørgeligt. Der bør 
sættes penge af til rideskolerne, så de 
bl.a. kan udstyre rideskolehestene 
med ordentlige trenser og sadler, 
dækkener og ikke mindst et par 
ekstra heste og dækning af dyrlæge 
udgifter, så en halt hest ikke skal gå 
med i undervisningen. Når man nu har 
gjort så meget ud af en lovgivning for 
heste, så skal der også følges op på 
den. Og helt ærligt – hellere 2 gode, 
blåstemplede rideskoler frem for 12 
dårlige.

Julemåneden er begyndt, og året er 
blevet gammelt. Der skal nu hygges 
i stor stil sammen med familien, og 
inden længe får vi lysere dage. Til 
marts skal vi endnu engang samles til 
den ordinære generalforsamling, som 
denne gang holdes på Sjælland. Jeg 
håber, at mange har lyst til at komme 
og være med til både beslutninger 
og ikke mindst give sig i kast med 
bestyrelsesarbejde. Nyt blod er altid 
velkomment.

Til slut vil jeg ønske jer alle en 
Rigtig Glædelig Jul og et godt og 
lykkebringende Nytår!

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør



4

Formandens klumme

Efterårets aktiviteter er nu vel 
overstået. Der har været mange 
arbejdstimer i foreningens regi, og 
personligt glæder jeg mig til Julen 
med hyggeligt samvær med familien 
og god tid til mine egne heste. Jeg 
ønsker for jer alle, at I får mulighed 
for at bruge lidt ekstra tid hos 
jeres heste i juleferien, lidt puslen i 
stalden, en ridetur i skoven, det er 
så godt for både fysikken og sjælen, 
det giver fornyet og positiv energi, 
og det kan vi ikke få nok af.

Efteråret startede igen i år med 
afholdelse af Store Hestedag i 
weekenden den 6. og 7. september, 
hvor vi var repræsenteret på Roskilde 
Dyrskueplads med foreningens stand 
og 10-12 udstillings og showheste. 
Vi fik en rimelig opmærksomhed fra 
publikum, dog var der ikke helt så 
mange mennesker som forrige år. 
Der var lovet dårligt vejr, men det 
holdt nu pænt det meste af tiden. De 
udstillede heste blev traditionen tro 
bedømt af Hippolog G. Halling Nielsen, 
og der blev givet flotte bedømmelser 
både for eksteriør, bevægelse og 
mønstring - vi fortsatte, hvor vi slap 
ved sommerens Dyrskuer, og alle var 
glade. 

Weekenden efter, den 12. – 14. 
september, afholdte vi DAMOCHA 
og basiskåring, på Egholm Slot. Og 
det på trods af at vi 14 dage før 
arrangementet ikke troede på, at 
det kunne gennemføres, men på 
udløbsdagen for tilmeldingsfristen, 
”væltede” det ind med tilmeldinger, 
og vi kunne nu for alvor tage fat på 
de meget store forberedelser. Det 
blev til ca. 50 P.R.E. heste i stalden, 
herforuden diverse rideudstyrs 
stande og stutterier m.v.  Der var en 
herlig spansk stemning på Egholm, og 
der blev budt på Tio Pepe og spanske 
specialiteter m.v. Forberedelsestiden 
var alt for kort og udfordringerne 
store. Ugen før arrangementet 
rykkede vi for dommerens navn og 

afhentningstidspunkt i lufthavnen, 
og blev opmærksomme på, at vi 
ikke havde fået tildelt en dommer 
på trods af, at bestyrelsen var 
overbevidst om, at alt var i orden for 
længst! Men i nøden er det godt med 
gode forbindelser, og vi fik fat i en 
dommer, som ville komme med det 
meget korte varsel.

Afholdelse af DAMOCHA indebærer 
mange forberedelser og styring 
af aktiviteter. Og ikke mindst 
at kunne forudse, hvor der kan 
opstå problemer, hvilket var en 
vanskelig opgave, idet der kun var 
få af bestyrelsesmedlemmerne, 
som har erfaring med et sådant 
arrangement. 
Jeg er langt fra tilfreds med 
arrangementet, men jeg håber og 
tror, at I som deltog, var glade for 
at få bedømt og kåret jeres heste og 
havde forståelse for vores begynder 
vanskeligheder. Det er i bestyrelsen 
blevet besluttet at udarbejde en 
Håndbog, med opskriften på et 
vellykket DAMOCHA til hjælp for 
de næste arrangører for hermed at 
sikre, at de væsentligste fejl, der 
opstod under DAMOCHA, måske kan 
undgås næste gang. I øvrigt oplyste, 
dommeren D. Florencio Moreno 
Moreno, at vores heste, havde et 
pænt niveau, og at han så frem til at 
se, hvad vi kunne udrette de næste 
10 år. Jeg håber dog ikke, at der igen 
skal gå 5 år, før foreningen afholder 
DAMOCHA. Det bør forsøges hvert år 
eller i det mindste hvert andet år.

En lille sjov episode må I lige have 
med på vejen. Anna vestergaard 
skulle afhente dommer og dyrlæge i 
lufthavnen, så vi kunne spare penge 
på transport. Da de ikke kendte 
hinanden, bad vi Anna tage en 
spansk flamenco kjole på, hvilket hun 
helt forståeligt nægtede, hvorefter 
hun modvilligt accepterede at tage 
skiltet med ”Pura Raza Española”. 
Da hun ventede i lufthavnen med sit 
skilt, henvendte en flot Latino sig, og 
han sagde ”I´m pura raza Española” 
kan du bruge mig, men det var 
selvfølgelig ikke dommeren.

Jeg takker alle, som mødte op 
til DAMOCHA. Uden de mange 
heste, hesteejere, medhjælpere 
og frivillige entusiastiske 
medhjælpere, showryttere, børn, 
familiemedlemmer og kærester, 
som gjorde en stor indsats, havde 
vi ikke kunnet gennemføre så stort 
et arrangement med så kort varsel 
og manglende rutine.  Jeg tror, 
det var det største arrangement 

i foreningens historie, og takket 
være alle jer, gik det efter de givne 
omstændigheder godt og blev trods 
alt gennemført på godt og ondt.

ANCCE samarbejdet går godt. 
Ejerskabskortene er begyndt 
at komme, de manglende pas 
er næsten alle ekspederet, selv 
de gamle årgange, som der har 
været store problemer med, idet 
indskrivningspapirer m.v., først har 
henligget hos Cria Caballar, som 
ikke har gjort noget som helst, men 
som ANCCE nu også har lovet at få 
udfærdiget. 

Showholdet skal traditionen tro også 
have et ord med i min klumme. Tak 
for jeres indsats og gå på mod, både 
til Store Hestedag og til DAMOCHA. 
Showholdet er meget værdifuldt 
for foreningen. De repræsenterer 
os og vores heste, afholder fælles 
træningsdage rundt om i landet, 
hvor nogle kan huse dem, gratis eller 
meget billigt. De møder op til diverse 
arrangementer, ofte under noget 
primitive forhold. De bruger meget 
tid og mange penge for at deltage. 
Der bør være mere fokus og respekt 
om vores showhold, det fortjener 
de. Papir kan ikke erstatte en rigtig 
hest, som tillige kan rides. Det slår 
alt promovering. Foreningen bør 
bestræbe sig på at give showholdet 
flere ressourcer; herunder egnede 
steder, hvor de kan træne sammen, et 
ridehus om vinteren og undervisning 
m.v. Showholdet skal vokse sig stort 
og stærkt, og det skal de have hjælp 
til, og kvaliteten skal være på niveau 
med andre avlsforbund - et mål vi er 
godt på vej til,  og som er til gavn for 
alle. Hvis nogen kan bidrage med en 
håndsrækning, et træningssted eller 
endnu en deltager, så vil det være 
meget velkomment.

Siden sidst har jeg haft et møde 
med repræsentanter fra det DANSKE 
POLITI. Det er meget spændende, 
at de har fået øje for vores heste. 
Jeg kunne sagtens forestille mig 
det ridende politi på P.R.E. heste, 
de kunne ikke få bedre og mere 
stabile heste, men det ville også 
være god reklame for vores heste 
og vores avlere. I politiets fortsatte 
undersøgelse af, om vores heste 
kan være egnet for deres brug, har 
de behov for at kunne prøve at ride 
lidt på nogle forskellige heste. Deres 
krav til hesten er, at den skal være af 
god størrelse, højde og bredde, godt 
skolet med et super temperament, 
hovedet er meget vigtigt, den skal 
være lydig, modig og stabil i enhver 
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situation. Disse heste findes! Jeg 
ved, at der er mange af dem, og de 
af jer, som har sådan en, kan hjælpe 
meget, hvis I vil tilbyde foreningen 
at kunne tilbyde politiet, at kunne 
besøge jer og prøve at ride på jeres 
heste. Send venligst lidt info om hest 
samt kontaktperson, og hvor i landet 
hesten kan beses.

Endeligt, en kort status. Da jeg 
tiltrådte som formand for snart to år 
siden, var alt kaos. Cria Caballar, som 
førte stambogen, skulle overdrage 
alt til ANCCE, og vi havde ikke i 
årevis kunnet få udstedt pas eller 
opnå andre ydelser fra stambogen. 
Alt, pas, indskrivningspapirer og 
blodprøver m.v., var væk! Og der var 
ingen kommunikation overhovedet 
og ingen hjælp at hente. Vores sidste 
udvej var at prøve hos den danske 
ambassade i Spanien. Det har været 
et stort slid fra hele bestyrelsens 
side at blive hørt og anerkendt hos 
ANCCE. Udgangspunktet var, at 
de slet ikke kendte til den danske 
forenings eksistens. Og da de så 
blev bekendt med os, skulle vi 
leve op til betingelser, som var 
økonomiske uoverskuelige for så 
lille en forening. Alt det har vi - ved 
stadig udholdenhed, arbejdsomhed 
og saglighed - fået forhandlet på 
plads. Jeg deltog i 2007 til møde på 
SICAB i Sevilla med repræsentanter 
fra ANCCE og stambogen, 
herunder den daværende formand, 
hvor vi fik et gennembrud med 
vores forhandlinger, lige som 
kontrakten for medlemskab blev 
underskrevet. Vi er p.t. godkendte 
samarbejdspartnere med stambogen 
og medlemmer i ANCCE. Hertil har vi 
i sommer fået to ANCCE delegerede 
bestyrelsesmedlemmer, uddannet i 
Spanien hos ANCCE, og alle vores 

båret store byrder de seneste år, 
og jeg er blevet træt. Vi har den 
seneste tid haft uoverensstemmelser 
om holdningsforskelle, og jeg mener, 
at bestyrelsen er bedst tjent med, 
at jeg træder tilbage, og dermed 
frit kan vælge deres fremtidige 
arbejdsform og nye formand.

En væsentligt og afgørende årsag til 
min beslutning er, at vores forening 
netop nu står velorganiseret og stærkt 
og uden radikale problemstillinger, 
således at nye kræfter har det 
bedste udgangspunkt, således at 
tiden er modnet for nye tiltag på et 
godt grundlag.

Jeg takker for en god og spændende 
tid som formand og et særligt tak til 
alle dem, som har bakket mig op ved 
altid at være der, når jeg har manglet 
en hjælpende hånd. Jeg glæder mig 
til i fremtiden at kunne møde jer rundt 
omkring til arrangementerne med 
god tid til en hyggelig heste snak, og 
til at konstatere at foreningen fortsat 
trives og styrkes til gavn for vores 
heste og vores medlemmer.

Glædelig jul og godt nytår.
Lisbeth Spindler
Formand

papirer og henvendelser bliver 
seriøst behandlet.

• Vi har fået liv og trivsel i vort 
forhold til Spanien (ANCCE), 
blevet godkendt som 
samarbejdspartner m.v.

• Showholdet er etableret og 
sendt i start.

• Vi har fået afholdt et længe 
ventet - og for avlerne 
vigtigt - DAMOCHA.

• Vi har fået orden på 
basiskåring af avlsdyr.

• Vi har fået etableret to 
udstillingsstande af god 
kvalitet, klar til at rykke ud 
med materiale og plancher 
m.v., på begge sider af 
broen, til Dyrskuer, Store 
Hestedag, By fester m.v. 
og ikke mindst Herning 
Messen.

• Vi deltog for første gang i 
2007 ved Hingstekåringen 
i Herning med foreningens 
stand.

• Vi har fået bragt mere liv i 
foreningen, således at der 
udstilles mange heste, og 
nye medlemmer kommer til.

• Vi har fået etableret positive 
kontakter ”netværk” til 
dygtige og kyndige folk, 
som der kan trækkes på 
til gavn for medlemmernes 
interesser.

• Økonomien er forbedret. 
Overskuddet sidste år var det 
hidtil bedste nogensinde!

Med denne klumme vil jeg gerne 
sig et pænt farvel til jer alle. 
Jeg har besluttet at overlade 
formandsposten til nye kræfter og 
helt forlade bestyrelsesarbejdet, 
som jeg har deltaget aktivt i, i de 
seneste 5 år. Vi har i bestyrelsen 

B & G Hestetransport
v/Bent B. Jørgensen

Buskebjærgvej 41
4296 Nyrup

Jeg kan tilbyde transport af heste til rimelige priser. 
Jeg har godkendelse og autorisation til transport af 

dyr. Jeg har selv hestehold og har mange års erfaring i 
hånd-

tering og kørsel af heste. Vognen er godkendt til trans-
port af heste (under 8 timer).

Ring og få et godt tilbud
Tlf.: 57 89 10 15

Mobil: 25 78 53 15
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DAMOCHA og basiskåring 2008  

Tv.: Reserve champion hoppe Comprometedora 1 og hendes ejer Sara 
Krabbe. Th.: Jarapa II, champion hoppe og hendes ejer Charlotte Eichel 
Larsen. Foto: Maj Nilsson.

Den 13. – 14. september 2008 
afholdt Dansk P.R.E Avlsforening 
både basiskåring og morfologiske 
konkurrencer, DAMOCHA, på Egholm 
Gods i Kirke Hyllinge ved Skibby, 
Sjælland.

Den udsendte dyrlæge fra ANCCE 
var Maria José Sanchez Gallego, og 
dommeren til DAMOCHA var Florencio 
Moreno Moreno, som udover at være 
dommer også er dyrlæge og ejer af 
stutteriet Yeguada Plaza de Armas.

I et separat stald afsnit var der 
mulighed for at stille en stand op, og 
det var der flere, der havde ønsket. 
Bl.a. havde Kirsebærgården en stand 
med promovering af avlshingsten 
Ballesto II, der var en stand med 
spansk rideudstyr til rytteren og en 
stand fra Klassisk Dressur.

Lørdag
Lørdag morgen startede med 
basiskåring. Der stillede 15 heste til 
basiskåring, 9 hingste og 6 hopper. 
To af hingstene var dog lidt for 
unge, så dyrlægen rådede ejerne 
til at vente et par år med at stille 
dem. Resten af hestene gik igennem 
basiskåringen uden problemer. 
Derudover fik samtlige basiskårede 
heste taget en blodprøve til brug 
for den nye blodbank i Sevilla. Til 
sidst blev 3 heste, 2 hingste og 1 
hoppe, genindskrevet til stambogen. 
Årsagen var, at Cria Caballar ikke 
har lavet papirarbejdet, og derfor 
må ANCCE lave det forfra, heriblandt 

blodprøverne. Snart kan ejerne af 
disse heste modtage deres pas.

Basiskåringen kom til at tage længere 
tid, end vi havde regnet med, og 
derfor blev DAMOCHA klasserne 
sideløbende startet op efter planen. 
Der blev lagt ud med klasse 1, 3 og 5 
– hopper på hhv. 1, 2 og 3 år. 
I klasse 1 stillede Flamenca Edoras 
ejet og avlet af Zuzette Kraft og 
Super Nova ejet og avlet af Ninette 
Graugaard. 
I klasse 3 stillede Zenia, avlet og ejet 
af Bent Pedersen, Evita Edoras, avlet 
og ejet af Zuzette Kraft og Maravilla 
CIII avlet og ejet af Johanna 
Johansson, Sverige. 
I klasse 5 stillede La Vida, avlet og ejet 
af Ninette Graugaard. Alle hopperne 
fik en individuel bedømmelse, og 
dernæst blev champion unghoppe og 
reserve champion unghoppe valgt. 
Champion unghoppe blev Flamenca 
Edoras med 72,50 point, og reserve 
champion unghoppe blev Maravilla 
CIII også med 72,50 point.

Dernæst fulgte mønstring af klasse 8 
- hingste på 4 år, klasse 10 – hingste 
på 5 – 6 år og klasse 12 – hingste på 
7 år og ældre. 
I klasse 8 stillede Albatros Z avlet 
af Zeta Horse og ejet af Annica 
Christensson, Sverige, Bandolero 
CXLIII avlet af Fernandez Barbero 
og ejet af John og Maybritt Rønn 
og Mozuelo II avlet af Antonio F. 
Gonzalez Sanchez og ejet af Ninette 
Graugaard. 

I klasse 10 stillede Candil VIII avlet 
og ejet af Anette Thestrup, Bailon 
IV avlet af Yeguada los Castañones 
og ejet af Sara Rudqvist, Sverige, 
Centenario XXVII avlet af Antonio 
Maria Vall Marti og ejet af Lis 
Kristiansen, Honesto VI avlet af 
Salvador Cortes Garcia og ejet af 
Hanne Kapitanska, Urbano XVIII 
avlet af José Oriol Govantes og ejet 
af Kristina Vildal, Montañero avlet af 
Marianne Gravgaard og ejet af Ann 
Simonsen og Elegido CXX avlet af 
Fidel Saez Muñoz og ejet af Annica 
Christensson, Sverige.
I klasse 12 stillede Chiclanero XI 
avlet af Yeguada Centurion og ejet af 
Zuzette Kraft, Tendencioso IV avlet 
af Francisco Lazo Diaz og ejet af Sara 
Rudqvist, Sverige, Guerrer avlet af 
Rafael Domenech Jorda og ejet af 
Lis Kristiansen, Ebano LXXI avlet af 
Pedro Ledesma Gallego og ejet af 
John og Maybritt Rønn og Versalles 
avlet af Jesus Ballesteros Morcillo og 
ejet af Monica Hansen.

Om aftenen samledes 50 mennesker 
til en ryttermiddag på Hotel Scandic 
i Roskilde. Her fik vi sludret med 
gamle og nye venner og medlemmer, 
og selvfølgelig blev der snakket 
P.R.E. heste. 

Søndag
Vi startede søndag morgen kl. 9.00 
med klasse 4 og 6, hingste på 2 og 3 
år. I klasse 4 stillede Sueño XII avlet 
og ejet af Trine Petersen. I klasse 6 
stillede Exquisito VII avlet af Alberto 
de Frutos Martin og ejet af Charlotte 
Lund Jørgensen, Indigo IV avlet af 
Yeguada Farriols Calvo og ejet af 
Ninette Graugaard, Maximus Z of 
Rohan avlet af Zeta Horse og ejet af 
Mette Andersen og Aguilito XI avlet 
og ejet af John & Maybritt Rønn. 
Herefter blev champion unghingst 
og reserve champion unghingst 
udnævnt fra klasse 2, 4 og 6. 
Champion unghingst blev Exquistio 
VII med 75,00 point, og reserve 
champion unghingst blev Sueño XII 
også med 75,00 point.

Så fulgte klasserne for hopper fra 4 
år og opefter – klasse 7, 9 og 11. 
I klasse 7 stillede Jarioka, avlet af 
Antonio F. Gonzalez Sanchez ejet af 
Ninette Graugaard. I klasse 9 stillede 
Jarapa II avlet af Yeguada El Aguila 
og ejet af Charlotte Eichel Larsen. I 
klasse 11 stillede Guinda XX avlet 
af Nobleza Del Guardiana og ejet af 
Ninette Graugaard, Comprometedora 
1 avlet af Hnos. Maldonado Espinosa 
ejet af Sara Krabbe, Bohemia LXIII 
avlet og ejet af Gina Christensen, 
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Kancha avlet af José Garcia Blasco 
ejet af Trine Petersen og Cariñosa 
CCXXIV avlet af Hanne Kapitanska 
og ejet af Lika Ottosen.
Dernæst blev champion hoppe og 
reserve champion hoppe udnævnt. 
Champion hoppe blev Jarapa II med 
77,00 point, og reserve champion 
hoppe blev Comprometedora 1 med 
76,40 point.

Så skulle hingstene fra klasse 8, 
10 og 12 i gang med rideprøverne. 
Mozuelo II fra klasse 8 stillede dog 
ikke til rideprøven, da han endnu 
ikke er redet så meget. Rytterne 
valgte selv, om de ville ride i spansk 
eller engelsk optømning, og de 
fleste red i engelsk optømning med 
enten trense eller kandar. Nogle få 
red i spansk optømning, og det var 
et ret flot syn! Reglerne siger, at 
optømningen skal være helt korrekt, 
og dette havde rytterne forstået.

Da hingstene var færdige med 
rideprøven, kunne deres ejere få 
pustet ud, inden de skulle rangeres 
op til udvælgelse af champion 
hingst og reserve champion hingst. 
I mellemtiden gik vi i gang med 
gangartsklasse 1, hvor hopper og 
hingste fra klasse 1, 2, 3 og 4 skulle 
konkurrere om bedste bevægelser 
for P.R.E. ungheste på 1 – 2 år. 
Vinderen blev Flamenca Edoras ejet 
af Zuzette Kraft.
Derefter fulgte gangartsklasse 2, 
hvor det var hingste og hopper fra 3 
år og opefter, der skulle konkurrere 
om bedste bevægelser. Vinderen blev 
Indigo IV ejet af Ninette Graugaard.

Og så kom det spændende øjeblik! 
De to bedste hingste fra hhv. klasse 

8, 10 og 12 blev oprangeret i 
ridehuset, og dommeren gik rundt og 
så grundigt på dem alle. Champion 
hingst blev Albatros Z med 76,31 
point, ejet af Annica Christensson fra 
Sverige, og reserve champion hingst 
blev Guerrer med 76,23 point ejet af 
Lis Kristiansen. Det var nogle meget 
glade ejere, der tog imod de flotte 
rosetter og præmier.

Det var nu blevet eftermiddag, 
og tidsplanen holdt. Vi skulle nu 
overrække de sidste præmier. Bedste 
rideprøve gik til Ebano LXXI, redet af 
Maybritt Rønn, hvor de fik hele 19,42 
point for deres ridt.

Så skulle den bedste mønstrer 
udpeges. Vi kiggede spændt på 
dommeren, og han var ikke i 
tvivl. Han pegede omgående på 
Anna Vestergaard, som havde haft 
hænderne fulde hele weekenden med 
at mønstre et stort antal heste for 
deres ejere. Det var meget fortjent, 
at Anna vandt denne præmie.

Til sidst skulle vi finde den bedste 
danskfødte P.R.E. på 1 – 3 år og 4 år 
og ældre. Bedste danskfødte P.R.E. 
1 – 3 år blev Sueño XII ejet af Trine 
Petersen. Bedste danskfødte P.R.E. 
4 år og ældre blev Cariñosa CCXXIV 
ejet af Lika Ottosen.

En begivenhedsrig weekend var slut. 
Rammerne på Egholm Gods havde 
været rigtigt gode. Dog skal vi til 
næste gang sikre os, at hingstene 
ikke kan bryde ud af deres bokse 
eller kommer til skade i dem. 

Det har været et stort arbejde at 
arrangere DAMOCHA, og det var 

første gang, at foreningen skulle 
afholde konkurrencerne efter de nye 
regler. Vores dommer syntes, at vi 
havde klaret det ganske udmærket, 
så det var jo dejligt. Bestyrelsen 
har lært rigtigt meget af dette 
arrangement, og der er nu fokus på, 
hvad der skal gøres bedre til næste 
gang. Når man én gang har prøvet at 
afholde disse konkurrencer, er man 
væsentligt bedre rustet til næste 
gang. Selvom det var hårdt arbejde, 
så vil den nuværende bestyrelse 
gerne afholde det igen. Og efter 
tilbagemeldinger fra medlemmerne, 
som udstillede deres heste, har de 
fået masser af blod på tanden. 

Der er ingen tvivl om, at dette 
arrangement virkelig var tiltrængt, 
for det fik rystet medlemmerne 
sammen i foreningen. Det var lige 
ved ikke at blive til noget, da vi 
havde kalkuleret med, at der som 
minimum skulle stille 30 heste til 
DAMOCHA for at få det til at løbe 
rundt. Med de tilbagemeldinger vi 
har fået fra medlemmerne, tror jeg 
ikke, at vi skal bekymre os, om vi 
får tilmeldinger nok næste gang. Vi 
håber, at rigtigt mange har lyst til at 
være med.

En stor tak til Hesteriet Hviid og 
stedets personale. Tak til Lika, som 
speakede hele weekenden og til 
Carsten og co., som sørgede for, at 
hestene blev kaldt ind og rangeret 
op. Og en tak skal også lyde til de 
friske, unge mennesker, som sørgede 
for en god entré indtægt! 

Vinder af sin klasse og Champion hingst, Albatros Z. 

Avlet af Zeta Horse Farm, ejet af Annica Christens-
son, Sverige.

Morfologisk: 57,61
Rideprøve: 18,70
Total point: 76,31
Gang point: 7,33

Vinder af sin klasse og Reserve Champion hingst, 
Guerrer. 

Avlet af Rafael Domenech Jorda, ejet af Lis Kris-
tiansen.

Morfologisk: 57,10
Rideprøve: 19,13
Total point: 76,23
Gang point: 7,58
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Vinder af sin klasse og Champion hoppe, Jarapa II. 
Avlet af Yeguada El Aguila, ejet af Charlotte Eichel 
Larsen.
Total point: 77,00
Gang point: 7,42

Vinder af sin klasse og Reserve Champion hoppe, 
Comprometedora 1. 
Avlet af Hnos. Maldonado Espinosa, ejet af Sara 
Krabbe.
Total point: 76,40
Gang point: 7,17

Vinder af sin klasse og Unghingst Champion, 
Exquisito VII. 
Avlet af Alberto de Frutos Martin, ejet af Charlotte 
Lund Jørgensen.
Total point: 75,00
Gang point: 7,00

Vinder af sin klasse, Reserve Unghingst Champion 
og bedste danskavlede P.R.E. 1 - 3 år, Sueño XII. 
Avlet og ejet af Stutteri Kancha v/Trine Petersen.
Total point: 75,00
Gang point: 7,00

Vinder af sin klasse, Unghoppe champion og bedste 
bevægelser mellem 1 - 2 år, Flamenca Edoras. 
Avlet og ejet af Stutteri Edoras v/Zuzette Kraft.
Total point: 72,50
Gang point: 7,50

Vinder af bedste bevægelser 3 år og ældre, 
Indigo IV. 
Avlet af Yeguada Farriols Calvo, ejet af Ninette 
Graugaard.
Total point: 72,72
Gang point: 7,50
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Bedste dansk avlede P.R.E. 4 år og ældre, 
Cariñosa CCXXIV. 
Avlet af Stutteri Grønnevang v/Hanne Kapitanska 
og ejet af Lika Ottosen.
Total point: 73,86
Gang point: 7,42

Bedste rideprøve, Ebano LXXI. 
Avlet af Pedro Ledesma Gallego, ejet af Stutteri El 
Falcon v/Fam. Rønn.
Total point: 73,80
Rideprøve: 19,42
Gang point: 7,58

Reserve Unghoppe champion, Maravilla CIII.
Avlet og ejet af Yeguada JoJo v/Johanna Johans-
son, Sverige.
Total: 72,50
Gang: 7,25

De andre heste til Damocha

Bedste mønstrer: Anna Vestergaard Spindler.
Dommeren udvalgte selv Anna, som havde meget 
travlt i den weekend. Hun mønstrede følgende 
heste: Exquisito VII, Flamenca Edoras og Cariñosa 
CCXXIV.

Klasse 1
Supernova
Ninette Graugaard
Total: 71,00
Gang: 7,00

Klasse 3
Evita Edoras
Klassevinder
Stutteri Edoras v/Zuzette Kraft
Total: 72,75
Gang: 7,13

Klasse 3
Zenia II
Stutteri Enggård v/Bent Pedersen
Total: 72,00
Gang: 7,25



10

Klasse 5
La Vida
Klassevinder
Ninette Graugaard
Total 71,36
Gang: 7,00

Klasse 6
Maximus Z of Rohan
Mette Lykke Andersen
Total 70,45
Gang: 7,30

Klasse 6
Aguilito XI
El Falcon v/Fam. Rønn
Total 73,64
Gang: 7,30

Klasse 7
Jarioka
Klassevinder
Ninette Graugaard
Total: 74,32
Gang: 6,90

Klasse 8
Bandolero CXLII
El Falcon v/Fam. Rønn
Morf.: 56,93
Ridn.: 18,00
Gang: 7,50
Total: 74,93

Klasse 8
Mozeuelo II
Ninette Graugaard
Morf.: 55,23
Ridn.: Ikke aflagt
Gang: 7,17
Total: 55,23

Klasse 10
Candil VIII
Anette Thestrup
Morf.: 55,57
Ridn.: 18,50
Gang: 7,17
Total: 74,07

Klasse 10
Bailon IV
Pepino PRE v/Sara & Mats 
Rudqvist
Morf.: 55,74
Ridn.: 18,45
Gang: 7,42
Total: 74,19

Klasse 10
Centenario XXVII
Klassevinder
Dalgaard Horses v/Lis Kristiansen
Morf.: 57,10
Ridn.: 18,00
Gang: 7,75
Total: 75,10
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Klasse 10
Honesto VII
Stutteri Grønnevang v/Hanne 
Kapitanska
Morf.: 56,25
Ridn.: 16,79
Gang: 7,58
Total: 73,04

Klasse 10
Urbano XVIII
Kristina Vildal
Morf.: 55,19
Ridn.: 18,36
Gang: 7,32
Total: 73,55

Klasse 10
Montañero
Stald Nørregaard v/Ann Simonsen
Morf.: 54,85
Ridn.: 18,29
Gang: 7,82
Total: 73,14

Klasse 10
Elegido CXX
Annica Christensson
Morf.: 54,20
Ridn.: 18,13
Gang: 7,08
Total: 72,33

Klasse 11
Guinda XX
Ninette Graugaard
Total: 71,82
Gang: 7,17

Klasse 11
Bohemia LXIII
Gina Christensen
Total: 72,05
Gang: 7,08

Klasse 11
Kancha
Stutteri Kancha v/Trine Petersen
Total: 74,32
Gang: 7,25

Klasse 12
Chiclanero XI
Stutteri Edoras v/Zuzette Kraft
Morf.: 53,52
Ridn.: 18,00
Gang: 7,17
Total: 71,52

Klasse 12
Tendencioso IV
Pepino PRE v/Sara & Mats 
Rudqvist
Morf.: 56,59
Ridn.: 19,08
Gang: 7,67
total: 75,67
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Klasse 12
Versalles
Monica Hansen
Morf.: 54,89
Ridn.: 18,50
Gang: 7,17
Total: 73,39

El Falcon v/Fam. Rønn

Luksushesten

Yeguada la Colina del Sol v/
Charlotte Eichel Larsen

Reku Byg ApS

Odense Kartonlager

Marstall

Equine Therapy

Højlund Mølle

Vejle Ridesport

Equi First

Blue Hors

Klassisk Dressur

Tak til vores sponsorer

Vi siger tak til alle vores sponsorer, som gav de mange flotte præmier til 
DAMOCHA 2008:

Nyt fra showholdet
af Anna Vestergaard

Showholdet

Vi leder efter et sted at træne på 
Sjælland her i vinterperioden - stedet 
skal så vidt muligt ligge midt på øen 
og have et ridehus. Vi kan give 
reklame i bladet og på hjemmesiden 
i bytte, og evt. lave en opvisning ved 
et af deres arrangementer
 
Store Hestedag
  
Igen i år løb Store Hestedag af stablen 
i weekenden 6. og 7. september.  
Humøret var som altid højt og 
stemning god - vejret var til dels 
skiftende, men solen brød dog 
igennem det meste af tiden. Flotte 
heste og ponyer og deres ejere 

knoklede, og der var aktivitet overalt.  
Lige fra mounted games, 
bedømmelser, rideudstyr i lange 
baner til show, dressur, spring, 
kørsel og meget mere. Hver dag var 
der mange heste til bedømmelse. 
Dette er netop charmen ved Store 
Hestedag. Der er nemlig plads til 
bredden af heste og ryttere, og de  
bedømmes på samme vilkår, uanset 
om de er registret i stambøger 
eller ej. Vi ved jo alle, at en 
hest ikke behøver at have en 
særlig afstamning for at være  
en god hest.
 
Store Hestedag er primært en 
dag, hvor heste og mennesker 
har det rart sammen, og hvor 
evt. nye racer kan blive vist frem. 
Man kunne oven i købet opleve 

en ægte sorraia hest, som er det 
tætteste, nulevende man kommer 
på stamfaderen til den Iberiske hest. 
I år kom vi op på det størst antal 
tilmeldte P.R.E. heste i foreningens 
historie. Showholdet fik præsteret 
og lave et flot show, på trods af 
en del modgang de foregående 
træningsgange. På holdet havde vi 3 
hingste, 1 vallak og 3 hopper - de var 
alle rigtig flotte og gjorde en benhård 
indsats. I var super gode alle sammen! 
 
Alle, som deltog og var med til at 
hjælpe P.R.E. foreningen med at gøre 
Store Hestedag endnu bedre, skal 
have en stor tak for deres indsats. 
Jeg glæder mig til, at se endnu flere 
heste til næste års Store Hestedag. 
 
På gensyn.
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Et transport mareridt
af Nanja Søbakke Kreutz

Jeg har for nylig erfaret, at der 
trådte nye regler i kraft for transport 
af heste for ca. 6 måneder siden. Da 
jeg blev viklet langt ind i dem, vil 
jeg gerne dele mine erfaringer med 
disse regler med andre. Jeg håber 
mine erfaringer kan hjælpe andre, så 
de ikke kommer til at stå i sammen 
situation som mig.

I flere måneder har jeg planlagt 
transporten af mine 3 P.R.E. heste 
til Barcelona. Da jeg vidste, der 
var kommet nye transportregler, 
men ikke var helt inde i dem, tog 
jeg derfor tidligt kontakt til den 
lokale Fødevareregion for at være 
på forkant med de nye regler og for 
at sikre mig, at alle dokumenter var 
i orden, når transporten kom. Jeg 
var selv nødt til at tage i forvejen til 
Barcelona, så det ville være min mor, 
der skulle sørge for anmeldelsen af 
transporten til Fødevareregionen og 
læsning af hestene. Jeg ville derfor 
sørge for, at hun ikke ville have 
problemer med dokumenter osv.

Efter at have snakket med forskellige 
kredsdyrlæger fandt jeg ud af, at 
jeg var nødt til at være registret 
til kommerciel eksport af heste 
til Spanien, selv om der var tale 
om transport af mine egne heste. 
Dette skyldes, at jeg ikke skulle 
ledsage hestene selv. Havde jeg selv 
transporteret dem, ville de være 
at anse for ”kæledyr” og dermed 
omfattet af nogle andre regler. Da de 
i dette tilfælde skulle transporteres 
med et kommercielt transport 
selskab uden min ledsagelse, blev 
det betragtet som kommerciel 
samhandel.

Dernæst var spørgsmålet, om 
hestene efter de nye regler kunne 
betragtes som ”registrerede” heste. 
Kun 16 avlsforeninger havde søgt 
om en sådan registrering, og Dansk 
P.R.E. Avlsforening var ikke på 
listen, så kredsdyrlægen var nødt 
til at godkende de enkelte pas for 
at være sikker på, at de indeholdt 
de nødvendige oplysninger. De 
spanske P.R.E. pas levede helt op 
til reglerne. Derefter fik jeg oplyst, 
at jeg skulle ringe og anmelde 
transporten 4 dage før afhentning, 
så ville en kredsdyrlæge komme 
ud og besigtige hestene og lave 
sundhedscertifikatet, hvilket skulle 
ske senest 24 timer, inden de skulle 
afhentes. Der var derfor ikke mere, 
jeg skulle bekymre mig om.

Tirsdag den 2.september 2008 fik 

vi at vide af transportselskabet, 
at hestene ville blive afhentet den 
kommende fredag eller lørdag. Min 
mor ringede til kredsdyrlægen i 
deres telefontid (14.00 – 16.00) og 
anmeldte som aftalt transporten. 
Hun fik besked om, at hun ikke 
”bare” kunne ringe, og anmeldelsen 
var kommet alt for sent. For det 
første skulle anmeldelsen ske inden 
kl. 12.00 – svært når telefontiden var 
14.00-16.00 og for det andet skulle 
anmeldelsen ske inden 5 dage. Dvs. 
først den følgende tirsdag kunne der 
komme en kredsdyrlæge ud. Det 
kunne vi ikke bruge til så meget, så 
min mor spurgte, om de ikke kunne 
gøre en undtagelse. Var det fordi, de 
havde travlt – at der ikke var nogen 
dyrlæger ledige fredag? Det var ikke 
tilfældet. Det var en principsag. Hun 
kunne ikke gøre forskel. 

Da jeg fik de dårlige nyheder var 
telefontiden slut. Vi orienterede 
transportselskabet, som ikke var 
overrasket. De kunne fortælle, 
at Danmark var det eneste land 
i EU, som stillede krav om en 
anmeldelsesfrist. Jeg havde 
heldigvis et direkte telefonnummer 
til den dyrlæge, jeg havde snakket 
med tidligere og kontaktede 
vedkommende den følgende dag. 
Hun var heldigvis fleksibel og fik 
en af sine kollegaer til at booke 
et besøg til mine heste fredag 
eftermiddag. Jeg åndede lettet op, 
lige indtil den pågældende dyrlæge 
påpegede, at når P.R.E. hestene ikke 
var godkendte af Fødevarestyrelsen 
- og dermed ikke kunne betragtes 
som ”registrerede” - så skulle 
reglerne for slagtedyr anvendes. Det 
betød, at Fødevareregionen ud over 
ruteplanen skulle godkende logbog, 
autorisationsbeviser, chaufførens 
kompetencebevis osv. Jeg var ved 
at falde ned af stolen. Vi vidste 
begge, at der i dette tilfælde ikke 
var tale om slagtedyr. Desuden 
havde jeg som sagt kontaktet 
Fødevareregionen nogle måneder 
tidligere, og da var der ikke nogen, 
der nævnede et ord om dette. 
Dyrlægen begrundede dette med, 
at Fødevareregionen i de seneste 
måneder havde fået nye instrukser 
og fortolkninger af reglerne, som 
var meget komplicerede. Jeg 
kontaktede transportselskabet, 
som gjorde hvad de kunne for at 
leve op til det, som myndighederne 
bad om. Hertil skal lige nævnes, 
at jeg ikke havde internet adgang, 
så e-mail korrespondancen gik 
gennem min mor og så videre til 
transportselskabet og tilbage til min 
mor, som så sendte dokumenterne 

videre til Fødevareregionen. Jeg 
var så i løbende telefonisk kontakt 
med alle parter for at forklare og 
tjekke dokumenter, jeg ikke havde 
set og ikke kunne se. Det var 
mildest talt temmelig forvirrende 
for alle parter. Min mor, som er 
dagplejemor, havde sin PC stående 
på 1.sal og skulle samtidigt passe 5 
børn, som var i stuen. Det var meget 
besværligt. Transportselskabet har 
base i England, så alt skulle desuden 
oversættes. Derudover havde jeg 
en lille dreng på 2 måneder, som 
manglede sin mor, og onsdag kl. 
14.00 fik vi gæster fra Danmark. Vi 
var alle lidt stressede. Da vi endelig 
onsdag eftermiddag var ved at få de 
fleste dokumenter på plads, kunne 
dyrlæge meddele, at ruteplanen og 
logbog ikke kunne godkendes, da 
hestene ifølge reglerne for slagtedyr 
efter 24 timers kørsel skal holde 
24 timer hvil, og dette var ikke 
opfyldt. Både jeg og dyrlægen var 
meget frustrerede. Dagens kamp var 
åbenbart helt spildt? 

Transportselskabet, som i øvrigt kun 
kørte med ”registrerede” dyr, kunne 
selvfølgelig ikke ændre sin ruteplan 
udelukkende pga. mine heste. 
Transportselskabet havde tilbudt 
at finde et andet transportselskab, 
men jeg måtte konstatere, at 
medmindre mine heste kom på en 
slagtedyrstransport - hvilket ikke var 
interessant - så ville de ikke kunne 
komme af sted med en international 
transport. Dette skyldes, at disse 
transporter alene kører med 
registrerede heste, hvor reglerne er 
mere lempelige. Reglerne er mere 
lempelige for ”registrerede” heste, 
da man fra lovgivers side forventer, 
at folk selv passer på deres dyr 
og vælger transportselskab ud fra 
dette, hvorimod det samme ikke 
gør sig gældende for slagtedyr. Det 
groteske var, at mine heste blev 
betragtet som ”registrerede” i de 
øvrige EU-lande, da disse har spansk 
pas, og alene Danmark havde en 
særlig registreringsprocedure for de 
forskellige danske avlsforeninger. 
Den danske P.R.E. Avlsforening 
havde endvidere ikke fået noget 
at vide om dette, hvilket gjorde 
det svært at leve op til reglerne. 
Dyrlægen kunne godt se problemet 
og gav selv et andet eksempel, hvor 
en P.R.E. med spansk pas kommer i 
træning i en måned i Danmark. Den 
kan godt komme ind i Danmark, 
men den kan bare ikke komme ud af 
landet igen. 

Dyrlægen kontaktede derfor det 
kontor, som havde givet instrukserne 

Fortsættes side 16
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Jylland

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

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

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

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

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

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

Fyn

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

Sjælland

Ballesto II
Skimmel, 171 cm
Blodlinier: La Granda, 
Salvatierra, Daza, Militar
Pris: 6.500 kr.
Ejer: Anna Vestergaard Spindler
27 11 81 16
Hørsholm

Barbaro V
Skimmel, 167 cm
Blodlinier: Lopez Mendez, Corell 
Cortes, Cardenas Osuna, Baones
Pris: 10.000 kr.
Ejer: Erik Hovgaard
20 12 07 81
Gentofte

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

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

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

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

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

Sverige

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

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

14

Hingsteliste  
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SALG OG OPDRÆT AF 
P.R.E. HESTE

Turban Stud kan tilbyde unge 
P.R.E. hingste og hopper. Fælles 
for unghestene er, at de har gode 
bevægelser og et godt sind. Vi 
vælger de heste, som vi mener 
kan give en rytter den bedste 
form for rideglæde og kam-
meratskab. Samtlige ung-heste 
bliver håndteret hver dag og 
bliver trukket til og fra fold. De 
er naturligvis passet med smed, 
ormekur og vaccination. 

Se mere på:
www.turban-stud.dk 

Kontakt:
Annette & Preben Siren
Ferlevej 9, Dragstrup
3250 Gilleleje
Tlf.: +45 4971 9304
       +45 4072 9304 

TURBA
STUDN

Sælges direkte fra avler i Spanien
ESCRITOR YAC

Født: 6. april 2007
Far: Zenzur

Mor: Escritora XIII
Farve: Sort

Pris: 9.000 Euro + moms 16%
For mere information, kontakt:

Higino Año Sanz
Yeguada Año Cervero

www.yeguadaanyo.com

Kirsebærgårdens avlshingst Ballesto II
Gangen er rummelig og taktfast med den sjældne, fremad-

stræbende aktivitet. Han er kvadratisk og stor af bygning, 171 
cm i stang, og har et godt, bredt stillet fundament. God i ho-
vedet. Basiskåret og udtaget til konkurrencen som Sjælland-

spræmiehingst med 24 point i 2005 og i 2007. 

Ballesto II

Importeret fra Spanien.

Codigo: 190101002204316
Født: 16. april 1999

Far: Volador VII
Mor: Ballesta II

Avlet af: Faustino Lafuente 
Garcia

Bedækningspris: 6.500 kr.

Kontakt: 
Anna Vestergaard

Tlf.: +45 27 11 81 16
Mail: 

annavestergaard@msn.com



16

om fortolkningen af reglerne og 
kunne selvfølgelig ikke komme i 
kontakt med nogen. Da vi skulle 
have en løsning på denne sag meget 
hurtigt, kontaktede hun derfor et 
andet kontor – samhandelskontoret, 
og hun lovede at vende tilbage 
næste dag.

Torsdag formiddag kunne jeg 
ikke vente længere og måtte 
høre, hvordan det gik med sagen. 
Samhandelskontoret var helt 
inde i problematikken ville derfor 
kontakte EU-kommissionen og 
lovede at vende tilbage inden kl. 
16.00 torsdag eftermiddag. Jeg 
spekulerede over, om der mon 
var et loft på telefonregningen, 
for dette ville blive meget dyrt for 
mig med alle de samtaler mellem 
Barcelona, England og Danmark. Kl. 

15.30 ringede dyrlægen endelig og 
meddelte, at EU-kommissionen lige 
var vendt tilbage og havde oplyst, 
at Danmark ikke kunne opretholde 
sin særlige godkendelsesprocedure 
for registrering af heste, for heste 
som var ”registrerede” i de øvrige 
EU-lande. EU-kommission havde 
medsendt en liste af hesteracer, som 
skulle betragtes som ”registrerede”, 
hvorpå ”Pura Raza Española” var 
nævnt. Dette betød, at mine heste 
kunne komme af sted uden at skulle 
overholde 24 timers kørsel/24 timers 
hvil-reglen og uden godkendelse 
af logbog, autorisationsbevis, 
kompetencebevis osv. Dyrlægen 
beklagede på Fødevarestyrelsens 
vegne, at denne liste ikke for 
længe siden var blevet indhentet, 
så kunne vi have været alle disse 
besværligheder foruden. 

Jeg er glad for, at vi nåede at 
løse problemet inden fredag, hvor 
kredsdyrlægen som aftalt lavede 
sundhedscertifikat på alle hestene 
og transporten hentede dem lørdag. 
Mine heste ankom sikkert torsdag 
aften til Hipica Can Vila/Yeguada 
Las Lunas, hvor de skal stå den 
næste tid. Jeg skylder en stor tak 
for indsatsen til dyrlægen, som 
behandlede sagen og gjorde sit 
for at få sagen løst og kan nu kun 
grue for min telefonregning. Nu er 
vejen i hvert fald banet for, at andre 
P.R.E. heste med spansk pas kan 
transporteres ud af Danmark i mere 
end 8 timer, men jeg vil råde alle 
til at gøre sig bekendt med de nye 
transportregler og tage kontakt til 
den lokale Fødevareregion i god tid 
inden, hesten skal transporteres ud 
af Danmark.

Fortsat fra side 13

Af skade bliver man klog
af Mette Andersen

Det lå i kortene, længe før jeg blev 
P.R.E. ejer. Jeg skulle have en hingst, 
og han skulle kunne godkendes til 
avl.  Alle, jeg talte med, sagde: ”Du 
stiller hingsten som 3-4 års afhængig 
af, hvordan det passer med, at 
dyrlægen fra Spanien er heroppe, 
og så bliver den basisgodkendt.  
Min tanke var, om det virkelig var 
så nemt? Svarene her var: Ja, ja. 
Alt bliver godkendt. De skal bare 
have minimumsmål og ikke have 
grove fejl såsom kipkam, konveks 
hovedform eller ”araberhale”. Det 
kan man jo se sig ud af. 

Så mine tanker var i gang allerede i 
december. Jeg snakkede med en god 
bekendt, der sagde: ”Mette, den skal 
have alle de minimumsmål, der står 
på foreningens hjemmesiden. Udover 
dette skal den være harmonisk, 
racetypisk og ikke umoden.  Mig ud 
og måle. Det ville jo være fantastisk, 
hvis han kunne blive godkendt som 
3 års. Jeg hørte godt, hvad min 
bekendte sagde, men forstod måske 
ikke helt meningen med det. Det lød 
jo så let, dengang det blev forelagt 
for 3 år siden. Jo jo, han havde skam 
alle minimumsmål, racetypisk??? 
Hmm… nej han er jo klejn, men 
han er jo også kun 3 år, og det 
tager dommeren vel forbehold for!!! 
Harmonisk.. tja.. som unghest er 
han jo. Og umoden?? Han ligner jo 
ikke en plag men en 3 års, som de 
ser ud, når de skal blive lidt højere 
end gennemsnittet. Jeg var klar til at 
tage ham til kåring. 

Tiden gik med træning til de 
morfologiske konkurrencer, og 

DAMOCHA nærmede sig. Natten fra 
fredag til lørdag var uden søvn…helt 
uden søvn! Hvad nu, hvis han ikke 
ville stå stille, så dyrlægen slet ikke 
kunne måle ham? Hmm.. tankerne 
var mange den nat. Men morgenen 
kom, og det var bare at komme 
derhen. 

Jeg stod og kiggede på de andre 
hingste til kåring og kunne godt se, 
at Max var noget mere umoden end 
de andre. De fleste var ældre, og jeg 
tænkte hele tiden, at han jo kun var 
3 år, og det kunne dyrlægen vel se. 
Og det tog de vel forbehold for. Det 
blev hans tur, og der blev målt og 
målt. Dyrlægen så lettere frustreret 
ud. Og det med at stå stille, var ikke 
en nem opgave. Jeg gik tilbage med 
ham og kom retur for at få papirerne. 
Kunne se, at der stod NO APTO.. og 
vidste jo godt, hvad det betød!!! ØV! 
Dyrlægen virkede nærmest ked af 
det og forklarede mig, at han var for 
lang i forhold til hans højde endnu, 
at han var for klejn og ikke havde sat 
sig pga. hans alder, og at hans hale 
var en lille tand for højt sat - igen 
pga. manglende fylde. Dyrlægen 
kunne ikke godkende ham, som 
han stod nu. Men kom tilbage med 
ham igen, når han er færdig med at 
vokse. Han bliver jo stor, og så tager 
det tid.

Mange ting har ændret sig, siden 
ANCCE har overtaget stambogen, og 
det er kun til det positive. Alt bliver 
ikke godkendt mere, og de mener, 
hvad de siger, når de fortæller, at 
hesten skal være klar. Dette gav for 
mig mening for første gang. Så vi 
afventer her og ser på kåring igen, 

når han er færdig med at vokse og 
er klar til at blive bedømt på dagen. 
Når de kan bedømme, om hesten 
rent faktisk vil udvikle sig til det, 
man tror. Og det skal være, når det 
færdige resultat af hesten er klar. 
Ikke når de formoder, at det nok skal 
gå. Dette må alle dage være et stort 
plus for hele avlen inden for P.R.E.  
Når viderekåringen så kommer 
på banen, bliver det endnu mere 
spændende, og lur mig, om det ikke 
bliver en positiv fremgang for avlen, 
vi kommer til at se.

Mit råd, som jeg ikke selv lyttede til, 
til jer er: Forhold jer kritisk, inden 
I stiller jeres hest til kåring. Er den 
færdig med at vokse, og ser den ud, 
som den skal? Vi har kun 2 forsøg, 
og det er brand ærgerligt at bruge 
det første på noget, som kunne have 
været undgået. Jeg glæder mig til 
at se jer alle igen til næste kåring. 
En kåring, hvor min dreng får lov at 
blive hjemme denne gang, men vi 
vender håbefulde tilbage senere. 
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Med P.R.E. til fælles materialprøve
Forsøget med hingste-
materialprøve og spanske heste 
– en morsom og strabadserende 
oplevelse – der giver be-
sværligheder men også blod på 
tanden.

af Lis Kristiansen, Dalgård

Jeg fik lyst til at dele min oplevelse 
med jer omkring spanske hingste 
til hingstematerialprøve, som jeg 
deltog i dette år – weekenden 
efter Damocha. Det var en både 
strabadserende, morsom og ind 
imellem også latterlig oplevelse.

Jeg havde i god tid ”gejlet” 
Centenario op til at gå materialprøve 
for forskellige racer midt i september 
2008, og faktisk syntes jeg, at han 
gjorde det rigtig godt i træningen 
derhjemme. Jeg har deltaget før 
med andre race hingste tidligere og 
kendte kravene. Jeg var klar over, at 
vi skulle have en rigtig god dag, for 
at han ville gå igennem, da ældre 
hingste skal op på 750 point af 1000 
for at gå igennem. Og derudover 
vidste jeg, at jeg ville møde 
modstand pga. racens gangarter og 
særpræg pga. varmblodsdommere.

Planlægningen havde været sat i 
gang 3 måneder i forvejen og bestod 
af en ugentlig træning, der var en 
variation mellem terrænridning, 
springning og dressur:

1. terrænarbejde – her skulle 
han gå 500 skridt på 5 
minutter, 2 km trav på 10 
minutter og 1 km galop 
på 2 minutter. Alt sammen 
lige efter hinanden – så 
konditionen skulle absolut 
være i orden – oven i dette 
ville der straks derefter være 
dyrlægecheck for at se, 
hvordan hesten restitution 
ville være – straks efter 
ydelsen og 10 min efter 
igen. Der kunne hentes 
gode point, hvis det var ok 
og under 60 i puls efter 10 
min. ved testen derhjemme 
gik det fint. – han klarede 
tiderne, og vi var tilfredse 
med indsatsen

2. Dernæst var han sat i 
springtræning – både 
løsspringning og springning 
med rytter. Alt gik godt 
– ikke én eneste gang 
– undervejs i dette havde 
den kære hest refuseret eller 
søgt at undgå et spring – han 

knoklede på og forbedrede 
sin teknik gang på gang.  
Dennis Noes Nielsen, en 
af landets fremmeste 
springryttere, hjalp mig og 
var imponeret over hans 
villighed og læringsstil – ” 
der er ikke noget at komme 
efter – han gør det, han skal 
og i en fornuftig stil - Jeg 
er imponeret.” Undervejs 
i forløbet var jeg uheldig 
med rytteren – den første 
måtte rejse, den anden 
blev forhindret og sidste 
træningsdag før selve prøven 
fik han tildelt sin 3. rytter 
– og stadig uden at kny eller 
protestere. Han sprang bare 
med stor villighed.

3. Så kom vi til dressurdelen 
– som skulle afvikles i et let 
og ukompliceret program á 
la LC - så ingen panik i det 
– bortset fra, at vi havde 
arbejdet en del med skridten 
– da det er en ivrig og ofte 
lidt trippende hest. Skridten 
var ganske forbedret og 
ja til DAMOCHA blev han 
da bedømt til 7,5 i skridt, 
7,75 i trav og 8,0 i galop 
– så jeg forventede, at 
det nok ville gå – selvom 
det var varmblodsfolk, der 
bedømte.

Forberedelserne havde været fine 
– Centenario havde opfyldt alle mine 
krav og ønsker til en god PRE hingst. 
Han var blevet trimmet og klar til den 
store dag. Og hvordan gik det så?

Dressurdelen gik i gang: Hesten var 
spændt og kunne ikke slappe af og 
under fremvisningen med mig– ja - 
da viste han ikke skridten – det var 
noget juks – så det 5 tal, han fik, 
var ok. Både traven og galoppen gik 
tilfredsstillende, specielt galoppen, 
syntes jeg selv, han fik vist rigtig 
godt – den måtte give mindst 8!

Uheldig var jeg at få tildelt en af 
DV s mest inkarnerede ryttere 
som fremmedrytter, der red 
varmblodsridning på min spanske, 
og han trampede derudaf, og hun så 
virkelig ud til at synes, at det var en 
sær oplevelse at trave på en spansk 
hest. Karakter: 5,5 ” sådan!
Galoppen var super – han var helt 
inde at samle, og ja, et 8 tal til 
Damocha blev til – vupti 6,5 – godt 
så. Det rakte foreløbig ikke så langt 
i forhold til et gennemsnit på 7,5, 
der gerne skulle opnås, og hendes 
karakter totalt for ridelighed under 
rytter, blev til et 5 tal.
Skridten kunne jeg godt forstå, 
men resten? Ok forskellige øjne ser 
forskelligt på forskellige heste, måtte 
jeg konstatere. 
 

Centenario koncentrede sig godt i 
både traven og galoppen og fik vist 
sig fra sin gode side.

Vi gik straks og målbevidst videre til 
næste disciplin – springning – fuld af 
selvillid og tro på at her kunne de ikke 
pege fingre ( selv ifølge springgeniet 
Dennis Noes Nielsen) Den søde rytter 
Katrine der velvilligt var sprunget til 
var tændt og hesten var tændt og 
der kom gang i løsspringningen. 
Han løbvilligt og energisk ind i 
kombinationerne og fejlede ikke 
– gentagne gange mens springene 
blev sat op. Dommerne voterede 
og snakkede . Sadlen blev lagt på 
– de første prøvespring blev taget og 
ekvipagen gik i gang med parcouren. 
Power energi – flot benteknik og en 
sikker redning, da de kom lidt fejl 
på en oxer. Yes den er hjemme , 
jeg var super tilfreds med både hest 
og rytter – glad for resultatet og 
stolt over en superspringende PRE 
– de kan det de vil! Folk klappede 
begejstret og flere kom hen til mig 
bagefter og gav deres mening til 
kende. Karkteren lød i højtaleren 
. løsspringning karakterer 5,5,4 
– springning med rytter 6,6,5 – men 
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så var de da så venlige at give 8 
for ridelighed og opførsel – om det 
var et forsøg på at lappe på de lave 
tal – ved jeg ikke. Men jeg kunne 
konstatere at en af DVs inkarnerede 
avlere og trænere Lorens Linnet 
ikke synes at de spanske heste skal 
komme ind over og hvis de gør, så 
skal vi gi dem skal vi ! 

PRE eller ej – springe kan han – med 
løft og benteknik, stor energi  og 0 
fejl, men fik ikke noget for det. Nu var 
gennemsnittet efterhånden begyndt 
at blinke rødt – nu skulle der nok 
ske et mirakel ude i terrænet, hvis vi 
skulle rette op på gennemsnittet. 

Jeg sprang på den stadig ivrige og 
topgearede Centenario. Han var ikke 
træt endnu, kan jeg love jer. Nu 
skulle vi blot klare de 500 skridt, 2 
km trav og 1 km galop i superstil, 
men der tegnede sig allerede et 
billede af, at prøven ville blive lidt 
svær at bestå.
Langt fra de andre og med et 
stort åbent område foran sig og 
bevidstheden om, at det var her, vi 
plejede at skulle galoppere, gjorde 
første disciplin – skridten - til en svær 
en. Her fejlede vi ganske og aldeles. 
Skridten var på det nærmeste piaff 
– det forsinkede, og vi overskred lidt 
de 5 minutter. Så kom traven, og det 
kørte i fin stil. Vi var faktisk foran 
tiden, og da vi kom til galoppen, 
fejlede min bedømmelse, og jeg 
troede, at vi faktisk var i så god tid, 
at jeg kunne lade han dæmpe farten 
lidt til slut for at øge hans mulighed 
for at klare veterinær testen med 
respiration.  Båååt – til Lis – det 
gav tidsfejl, som vi ikke burde have 
fået i galoppen, for det klarede han 
normalt helt til UG. Så her i sidste 
og afgørende finale var fejlen ene 

og alene på egen side. Vi kunne 
bare glæde os over, at han faktisk 
fik flotte 10 taller hos dyrlæge og i 
opførsel under dyrlæge.
Gennemsnittet – ja, I har måske 
regnet det ud – 588 og han skulle 
have haft 750 for at bestå.
        
Nu er jeg ikke personen med de 
store beklagelser, og den, der har 
svært ved at se egne fejl, og jeg var 
klar over, at alt skulle klappe, for at 
de ville lykkes for os.  Det gjorde 
det desværre bare ikke - Ærgerligt 
ærgerligt – men hvad skete der 
egentlig?
Nogle elementer var simpelthen ikke 
gode nok – det var sikket og vist. 
Skridten havde hesten ganske enkelt 
ikke vist på dagen. Det måtte koste, 
fordi en god ridehest skal have en 
god skridt- så enkelt er det. Det viste 
han bare desværre ikke - Ærgerligt 
ærgerligt.

Men derudover fik jeg en klar 
oplevelse af, at hvis det skal prøves 
igen, så skal der en racerepræsentant 
ind og stå ved alle discipliner, der 
kan give gangartskarakterer, og som 
korrigerer og laver kompensation 
for, om hesten er avlet til – f.eks. 
spring. Der kan laves en vægtning af 
disciplinen, således at det bliver en fair 
bedømmelse i forhold til racen. Det 
var i hvert fald ikke, hvad der skete 
i forhold til gangartsbedømmelser og 
springning.
Heidi Købmann Madsen var meldt 
til som racerepræsentant, men kom 
desværre ikke pga. sygdom, og 
det kunne ikke nås at udnævne en 
anden.

Hvis jeg skal foreslå noget til 
bestyrelsen, vil jeg gerne give det råd, 

at der i forhold til landsudvalget for 
heste og reglerne omkring deltagelse 
i materialprøve for forskellige hingste, 
så skal der gøres en indsats for at 
få korrigeret de vægtninger, så de 
spanske kan få en fair bedømmelse.  
Dagsformen skal rytteren naturligvis 
sørge for er i orden, men race 
bedømmelsesskemaerne skal 
justeres, eller også skal der stå 
en reel racerepræsentant, der kan 
bedømme ud fra PRE forhold, ellers 
er det spildt mælk at stille op for PRE 
hingstholdere fremover.

Jeg er personligt stadig af den 
holdning, at jeg synes, det er både 
sjovt og godt for racen, at den bliver 
promoveret i mange sammenhænge. 
Jeg mener ikke et øjeblik, at en PRE 
hingst tager skade af at gå igennem 
en så strabadserende træning og 
test, som materialprøven er. Det er 
kun en kvalitetsstempel i sig selv, og 
det vil skabe respekt om racen, når 
vi deltager med vores hingste. Vi skal 
blot deltage på vilkår, hvor PRE racen 
får en fair bedømmelse, der retter 
sig mod racens særpræg. Andre 
racer har også forskellig vægtning af 
enkeltdiscipliner i forhold til racens 
evner og genetik.

Hvis bestyrelsen vil gå ind i dette, 
skal jeg gerne deltage med min viden 
i den sammenhæng og være med til 
at lave en vægtning, som fremtidige 
PRE hingsteholdere kan leve med, 
hvis de får lyst til at deltage.  Dette 
til erindring om hingstematerialprøve 
år 2008 – med deltagelse af en PRE 
hingst. Vi kæmpede, men tabte. 
Måske prøver vi igen – hvem ved? 
Med tak til Johanne for smukke 
billeder.

Prisstigning på ydelser

Pr. 1. januar 2009 ser foreningen 
sig nødsaget til at hæve priserne 
på ydelser. 

Årsagen er den årlige prisstigning 
fra Post Danmark, og derudover 
er det nødvendigt at sende papirer 
frem og tilbage anbefalet. 

Vi har så vidt muligt sørget for 
at udligne forhøjelserne således, 
at de ydelser, som i forvejen er 
meget dyre, ikke får så stor en 
prisstigning. Differencen bliver i 
stedet lagt på de ydelser, som er 
noget billigere.

Derudover skal prisen for ydelserne 

også dække udgifter til kuverter, 
toner og papir til printere, labelruller 
til etiketter til blanketterne, telefon-
samtaler med Spanien og diverse 
kontorartikler.

De nye priser vil blive lagt ud på 
hjemmesiden snarest muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Nyt om stambogen
af Charlotte Eichel Larsen

Det er nu snart 2 år siden, at ANCCE 
overtog stambogen for P.R.E. heste 
fra Cria Caballar, og det har ikke 
været uden problemer. ANCCE 
valgte dengang at videreudvikle 
stambogens system, men det skulle 
vise sig at være en meget svær 
opgave. Systemet havde mange 
fejl og mangler, som der skulle 
rettes op på, og så viste det sig, 
at systemet ikke kunne integreres 
i systemkommunikationen med 
det blodtypelaboratorium, som 
var blevet valgt til at udvikle 
blodbanken over P.R.E. heste. 
ANCCE tog konsekvensen og 
valgte et andet IT firma til at 
udvikle et helt nyt system, som 
både indeholder betalingssystem, 
stambog og kommunikation via 
blodtypelaboratoriet. Det satte 
ANCCEs tidsplan tilbage med et halvt 
år, men det endte med at blive et 
system, som fungerer. 

Da systemet var så godt som færdigt, 
inviterede ANCCE foreningerne i 
Belgien og Costa Rica til at være 
”forsøgskaniner”. Det blev deres 
opgave at arbejde i en demo version 
og komme med tilbagemeldinger 
om brugervenlighed, fejl og 
mangler. De testede systemet i 
nogle måneder, og efter diverse 
rettelser og nye features, inviterede 
ANCCE 2 personer fra hver forening 
verden over til at komme på kursus 
i systemet (læs også artiklen På 
kursus i Sevilla i september udgaven 
2008. - red.).

Maybritt Rønn og jeg har nu arbejdet 
med stambogen i et halvt år, og det 
er gået bedre end forventet. Dog er 
der stadig småting, som skal rettes, 
og der mangler også nogle features, 
så som tomme felter, hvor man kan 
indtaste bynavn og postnummer. 
Sådan som systemet er nu, skal 
man vælge fra en drop-down liste, 
og listen over de danske byer og 
postnumre er langt fra komplet. Det 
bliver sådan i fremtiden, at man kan 
vælge et tomt felt, indtaste byen 
eller postnummeret, og så tilføjes 
dette til listen. 

Selve arbejdet i stambogen 
fungerer sådan nu, at når der er 
betalt til foreningen for en ydelse, 
betaler kassereren ANCCE via 
betalingssystemet. Ikke engang 1 
time efter figurerer denne betaling 
på stambogens system ud for den 
ydelseskode, der er betalt for. Først 
når betalingen er synlig i stambogen, 

indtastningen af chip nummeret fik 
vi oplysning om, at disse heste rent 
faktisk var en rene P.R.E. heste med 
oplysning om basiskåring, avler, 
afkom osv. Det eneste, vi ikke må 
oplyse andre om, er data på avlere, 
ejere inkl. adresser, telefonnumre 
m.v. Alt dette er beskyttet af 
persondataloven og er altså ikke 
offentlig tilgængeligt. 

Som en hjælp til avlere og ejere af 
P.R.E. heste er der lagt manualer ud 
på hjemmesiden til brug for diverse 
blanketter. Og derudover er der altid 
muligheden for at kontakte mig eller 
Maybritt, når der er brug for hjælp til 
papirjunglen.

kan Maybritt og jeg arbejde med de 
ønskede ydelser. Kort sagt: Der skal 
være betalt til ANCCE, før vi kan 
udføre arbejdet. Og som et lille NB, 
så skal den person, der søger om 
en ydelse, have en avlerkode eller 
en ejerkode. Denne kode bruges 
ved betaling til ANCCE som et 
betalingsID.

Det er ANCCEs mål at have 
fuldstændigt styr på, hvor P.R.E. 
hestene befinder sig rundt om i 
verden. Derfor er systemet også 
indrettet sådan, at der kun kan 
laves ydelser på de heste, som har 
de retmæssige ejere. Hvis f.eks. 
en avler ønsker at få indskrevet et 
føl, men som ikke står som ejer af 
hoppen til føllet, så kan der ikke 
laves indskrivningspapirer til denne 
person. Hver avler- og heste ejer 
kode er forbundet til de heste, som 
ejerne har oplyst og bevist, at de er 
ejere af. Derfor er det så vigtigt, at 
avlerne og heste ejerne sørger for at 
udfylde en First Initial Farm Report 
(status over ejerskab af heste), som 
viser, hvilke heste de ejer. På sigt vil 
det ikke længere være nødvendigt 
med en status over ejerskaber, 
da alle P.R.E. heste skal have et 
ejerskabskort. Ejerskabskortet 
holder styr på hesten, og bliver 
den solgt, skal sælger og køber 
sørge for at udfylde bagsiden af 
ejerskabskortet, og køber skal 
dernæst søge om ejerskifte og 
dermed få lavet et nyt ejerskabskort 
på hesten. Når ejerskiftet er kørt 
igennem systemet, står hesten nu 
opført under sin nye ejer.

Systemet er også indrettet 
sådan, at der ikke kan laves 
indskrivningspapirer på et føl, hvis 
den ene eller begge forældre til føllet 
ikke er basiskåret. Så et godt råd til 
avlerne er, at I skal vente med at 
avle på jeres heste, før de har fået 
deres basiskåring. Det er ærgerligt 
at stå med et dejligt føl, som ikke 
kan få papirer, og der er heller ikke 
meget økonomi i at avle heste uden 
papirer. 

Udover selve papirarbejdet, 
så er stambogen også et godt 
opslagsværk. Maybritt og jeg har 
f.eks. flere muligheder for at kunne 
søge på en hest end på den offentlige 
tilgængelige stambog. Vi kan søge på 
både codigo, microchip nummer og 
den ene eller begge forældre. Dette 
har været en meget stor hjælp i hele 
to tilfælde, hvor heste ejere havde 
købt en spansk udseende hest, som 
viste sig at have en microchip. Ved 



Priser i foreningen 2008
Avlerkode (kode 700) 1.250 kr.
Heste ejer kode (kode 700) 150 kr.
Ejerskabskort (kode 413) 375 kr.
Indskrivning af føl (kode 103) 687,50 kr.
ID til fornyelse af pas (kode 115) 687,50 kr.
Basiskåring og 2. forsøg (kode 206 og 218) pr. kode 675 kr.
Viderekåring og 2. forsøg (kode 220 og 231) pr. kode 675 kr.
Farvegentest (kode 243) 525 kr.
Eksport certifikat (kode 309) 375 kr.
Indskrivningscertifikat (kode 310) 190 kr.
Kopi af pas (hvis det er mistet/bortkommet) (kode 401) 585 kr.
Blodprøve (kode 504 A, B og C) 585 kr.
Ændring af hestens navn (kode 607) 785 kr.
Ændring af ejerskab (kode 619) 375 kr.
Bedækningsattest pr. stk. 100 kr.
Medlemskab - ejer af en P.R.E. 650 kr.
Medlemskab - passiv 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

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

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


