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L E D E R
Det kan godt være, at 
sommeren ikke var 
noget at skrive hjem 
om, men til gengæld fi k 
vi den mest fantastiske 
sensommer og efterår 
med masser af varme og 
sol. Jeg kan ikke huske, 
at jeg nogensinde har 
redet udenfor på 

ridebanen i korte ærmer i midten af oktober 
måned. Det fi k jeg mere end én chance til i år. Det 
tørre vejr og varmen har forskånet os heste ejere 
for de sædvanlige mudderfolde – dem kan vi tids 
nok slås med. 

Det har været 3 stille måneder, nok især fordi 
det ikke lykkedes at få tilmeldinger nok til 
DAMOCHA i år. Rigtig ærgerligt, for det er nu 
engang det, ejerne af PRE hestene virkelig kan 
bruge til noget. Hoppe ejerne har her chance 
for at se potentielle hingste til deres hopper, og 
for alle ejere gælder, at de får en konstruktiv 
bedømmelse af deres hest. Vil man avle, er det 
immervæk vigtigt, at man har noget ordentligt 
avlsmateriale. Og til morfologiske konkurrencer 
får man lynhurtigt et fi ngerpeg, om ens hest er et 
avlsdyr eller et ridedyr. Det er dyrt at avle, og især 
hvis materialet ikke er i orden. Så kan det være 
svært at få solgt afkommet til en ordentlig pris.

Her i Danmark forholder det sig nok sådan, at 
der kun er meget få ud af en efterhånden stor 
fl ok heste ejere, der virkelig går ind for avlen 
af PRE heste og dermed har interessen for de 
morfologiske konkurrencer. Resten vil bare 
gerne ride og i øvrigt passe sig selv. Det må vi 
respektere. Så ved foreningen også, hvad de har 
at gøre med, hvis de vil prøve at stable sådan et 
arrangement på benene igen. 

Når det nu ikke lykkes at samle PRE folket 
til konkurrencer, så håber jeg til gengæld, 
at medlemmerne vil bakke op om de øvrige 
arrangementer. Det er vigtigt, at vi mødes på 
hyggelig vis og får snakket spanske heste. Alle 
har gjort deres erfaringer med hestene, og det er 
guld værd at dele med andre. 

Julemåneden er startet med hiv og sving, og jeg 
er allerede ved at være træt af julenisser, gran, 
pynt og tingeltangel. Efter 6 år i reklamebrancen 
har det været så som så med julestemningen. Her 
starter man nemlig jule-tilbudsaviserne i august 
måned! Og i december er man såmænd i gang 
med forårsaviserne, som sprudler af havearbejde, 
blomster og lyse dage. Det er jo lige til at gå 
hen og få en vinterdepression af. Men der skal 
nu nok blive julehygget i det lille hjem alligevel 
med stearinlys og blød julemusik på anlægget. 
Det er den mørke tid, hvor vi får hygget os og 
forhåbentligt får slappet af i juleferien. Og så må 
vi jo se, om vi er så heldige at få sne til juleaften. 
Sidste år var det noget ulige fordelt landet over. 
Men sne fi k vi i rigelige mængder senere.

Det er også tiden, hvor rytterne kun har få valg 
mht. ridningen: Ridehus eller ridehus? Glat føre, 
mudder, stærk blæst, regn, slud og sne kan tage 
pippet fra selv den mest inkarnerede udendørs 
rytter. Så det er nu rart, hvis man har muligheden 
for at komme i ridehus og få trænet. Vinteren kan 
man så bruge på at få redet noget dressur, arbejde 
med hesten fra jorden og i øvrigt styrke båndene 
til sin hest. De er jo følsomme, de spanske, og 
intelligente og nogle drillepinde! Hopperne er især 
noget for sig med deres bestemte temperament, 
perioder med PMS-agtige symptomer og tendens 
til at tage hævn, hvis man skælder med ud. Og 
hævnen kommer naturligvis på et tidspunkt, hvor 
man mindst forventer det. De er vel kvinder! 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig Glædelig Jul og 
kom nu godt ind i det nye år!

Jule- og Nytårshilsen
Charlotte Eichel Larsen

Redaktør



4 5

Formandens klumme
Denne klumme er ikke som 
de foregående en snak om 
forskellige emner. Denne 
gang er den et direkte 
brev fra undertegnede til 
medlemmerne; ikke mindst 
de medlemmer, der ikke 
har kunnet få fat i mig i de 
seneste måneder. ”Jobbet” 

som bestyrelsesmedlem er jo frivilligt og ulønnet, og 
det kræver i perioder megen opmærksomhed, samt at 
man skal være til rådighed for medlemmerne – stort set 
fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om aftenen – 7 dage om 
ugen. Man kunne selvfølgelig fastsætte en telefontid, 
men så skal man være til rådighed dér; det kan man 
måske ikke altid, og det er lige så utilfredsstillende 
for medlemmerne. Har man en familie – måske 
hjemmeboende børn – et job, en eller flere heste, 
og måske endda yderligere aktiviteter (som fx mit 
deltidslandbrug), så kan det til tider være svært at 
prioritere foreningsarbejdet højere end alt dette. 

Medlemmer, som betaler kontingent til en forening, 
forventer naturligvis et højt serviceniveau fra 
foreningen, og dette vil vi alle hellere end gerne yde. Vi 
gør vores bedste – nogle gange lykkes det bare meget 
bedre end andre gange. En forudsætning for at yde en 
god service er bl.a., at man har mulighed for at give 
de rigtige svar på medlemmernes forespørgsler; og 
helst med det samme. Kender man selv svaret, er det 
selvfølgelig ikke noget problem, men skal spørgsmålene 
dirigeres videre til Cria Caballar i Spanien, så kan det 
tage lang tid. Ikke kun fordi man i Spanien er lang tid 
om at svare, men også fordi kommunikationen foregår 
med større eller mindre  mellemrum.

Eksempel på et sagsforløb: 
1. dag: Jeg skriver til Cria Caballar (CC) med 3 
forskellige spørgsmål vedr. manglende hestepas. 8. dag: 
CC skriver tilbage med svar på ét spørgsmål og tilføjer 
et spørgsmål fra dem til os. 10. dag: Jeg læser brevet og 
finder svar på deres spørgsmål, samt skriver/ringer svar 
til det danske medlem, hvis spørgsmål var besvaret.
12. dag: Jeg skriver til CC med svar og rykker for 
svar på vores to andre spørgsmål. 25. dag: Der 
kommer med kurér et hestepas uden kommentarer. 
28. dag: Jeg skriver igen til CC og rykker for svar 
på det sidste spørgsmål. 29. dag: Jeg sender det 
modtagne hestepas til den danske ejer. 35. dag: Svarer 
CC, at de mangler information vedr. det tredje pas.
37-45. dag: Jeg undersøger sagen og finder ud af, at CC 
har fået informationen for lang tid siden, men sender 
den igen. 60. dag: De to manglende pas ankommer med 
kurér. 64. dag: Jeg sender de to pas til de danske ejere.

Og sådan gik der – ikke usædvanligt – mere end to 
måneder!
Et meget presserende spørgsmål har jeg siden i sommer 
forsøgt at få svar på: ”Hvordan forholder man sig vedr. 
indskrivning af et føl, født af en ikke-kåret hoppe og 
en kåret hingst? Kan det indskrives nu, eller kan det 
indskrives, når hoppen bliver kåret, eller ?” Vi har p.t. 
flere medlemmer i en situation, hvor dette er meget 
aktuelt. Jeg fik ingen reaktion fra CC og rykkede to 
gange for svar. Endelig fik jeg i slutningen af oktober 
et svar fra Spanien, der lød: ”Ja man kan. Hoppen og 
hingsten skal begge være kåret, og føllet skal indskrives 
inden det er 6 mdr.” Endelig får man et svar – og så kan 
man ikke bruge det til noget som helst. Suk!

En sidste ting, som mange har spurgt efter og ikke kan 
forstå, vi mangler: Bedækningsattester. I slutningen af 
sommeren var vi ved at løbe tør for attester, og jeg skrev 
til CC og bad dem om at sende os 50 stk. De svarede 
efter nogen tid, at vi skal betale for attesterne. Det ved 
vi godt – vi har betalt for dem før – så jeg skrev tilbage, 
at vi gerne ville bestille 50 stk. attester og naturligvis 
betale for dem. Vi har endnu ikke modtaget nogen 
bedækningsattester.

Vi kender ikke grunden til den stadig dårligere 
kommunikation. Bestyrelsen har derfor besluttet at lade 
Næstformand Gunvor Ejstrup overtage kontakten til CC 
og vil med friske kræfter og hjælp fra et spansktalende 
medlem forsøge at forbedre situationen. Spørgsmål, 
der ikke involverer CC er I selvfølgelig velkomne til at 
ringe og spørge os andre om.
Denne nye fordeling af arbejdet skulle gerne give 
mig lidt mere tid til igen at passe vores hjemmeside 
mere effektivt, lidt mere overskud til at tale med både 
nuværende og potentielle medlemmer, der ringer for at 
snakke om PRE heste, deltage lidt mere aktivt i diverse 
arrangementer i Jylland (som fx dyrskuer, møder i 
Landsudvalget og lokale ”hestedage”), hvor PRE racen 
gerne skulle præsenteres.

Jeg har valgt at fortælle disse ting meget åbent og 
direkte; ikke for at skyde skylden på andre eller hænge 
nogen ud – jeg bærer gerne min del af ansvaret - men 
udelukkende fordi jeg ved, at mange medlemmer er 
irriterede over ovenstående. 
Jeg håber, at det nu kommer til at fungere 
bedre. Foreløbig prøver vi denne løsning indtil 
generalforsamlingen i marts, og fungerer den ikke, må 
vi tage stilling til, hvad der så skal gøres.

Marianne Gravgaard
Formand

(som nu kan træffes på tlf. 21 23 05 54)
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På shopping i España

Merete klør min Alegria på halsen. Foran står 
hoppeføllet Jarioka, som Nanja Kreutz købte.

af Ninette Graugaard

Da jeg mødte Duque DS første gang, var jeg solgt. 
Helt solgt. Det var slet ikke meningen – hverken 
at jeg skulle have en hest mere – og da slet ikke 
sådan en dyr én! Men jeg var solgt! Bare tanken 
om, at Duque ikke skulle med mig hjem med det 
samme, var næsten ubærlig. Det virkede bare, 
Duque og jeg. Og det føltes så rigtigt og så nemt. 
Dét var kærlighed ved første skridt…

Og siden har de spanske heste erobret hele mit 
hjerte og mit liv. De har noget helt specielt, noget 
som andre heste ikke gør ved én. Det er ikke fordi 
andre heste nødvendigvis er dårligere eller mindre 
intelligente – de gør bare ikke lige det dér ved én, 
som netop de spanske heste formår. De elsker én 
tilbage ti fold. 

Det var på dette grundlag, at ønsket om en hoppe 
til Duque langsomt begyndte at vokse. Det skulle 
helt klart prøves at avle selv. Så jagten på at finde 
den helt rigtige hoppe gik ind. Da Duques far jo 
er af brun stamme, drømte jeg om en brun hoppe 
– ikke bare en brun hoppe for farvens skyld, men 
den helt rigtige brune hoppe. Internettet blev 
tyndslidt, og samtlige spanske ”horse brokers” 
fik en henvendelse. Jo flere heste der blev set på, 
jo mere kræsen blev jeg. Der er jo millioner af 
skønne smukke og dejlige heste derude i verden, 
og at skulle finde den helt rigtige mellem alle disse 
viste sig sværere end først antaget. Til at begynde 
med vil man bare have dem alle… Specielt de 
heste som tydeligvis ikke havde det spor godt, 
hvor de var. Men man kan jo desværre ikke redde 
hele verden. Derfor var det enormt vigtigt for 
mig at handle et godt sted, hvor jeg kunne se og 
mærke, at hestene havde et godt liv og ikke blev 
misrøgtede. Glade velplejede heste. Selvfølgelig 
spiller prisen også ind her. De rigtig gode og store 
stutterier ved, hvad de vil have for deres heste 
– men man bliver faktisk også overrasket over, 
hvor mange mindre avlere der tror, at de kan narre 
søde danske blonde piger til at købe et værre øg til 
en lige så stor formue! 

Da internettet var så rødglødende, at det næsten 
ikke kunne bære flere spanske hestesider, 
begyndte planen om at tage derned og rejse 

Andalusien rundt at forme sig. Al forarbejdet var 
gjort. Vi skulle flyve til Malaga i Sydspanien og 
så køre rundt og se på heste i en hel uge. En rigtig 
tøsetur. Nanja og hendes mor, Merete, (Bir)Gitte 
Bjerregaard den spansktalende samt jeg selv og 
min mor, Lene – der kom med på et afbud (og det 
skulle vise sig at blive dyrt for hende – for når 
man først bliver smittet med Pura Raza Española-
epidemien, så er man på den…).

I slutningen af April tog vi endelig af sted. Vejret 
herhjemme var trist, men da vi landede i Spanien 
blev vi mødt af høj sol og blå himmel. Vi fik 
hurtigt fat i bagagen i lufthavnen og lokaliseret 
den bil, som vi havde lejet herhjemmefra. Og af 
sted gik det. Først længere sydpå mod Cadiz. Vi 
kørte og kørte og kørte, men så begyndte der at 
ske noget. Vi kom kørende ad hovedvejen, og 
pludselig var der heste overalt. På begge sider af 
vejen i det skønneste hestelandskab. På bjergsider 
med træer, store sletter og masser af højt grønt 
lækkert græs. Bremsen på bilen blev klodset, og 
vi bakkede langs hegnet til ejendommen for at 
få kontakt til de mennesker, der stod inde ved 
hestene i håb om, at de ville lukke os ind. Vi 
fik hurtigt fanget deres opmærksomhed, og de 
lukkede os gladeligt ind og fremviste os stolt alle 
deres flotte heste, så mange som vi overhovedet 
orkede at se. Finca Cantaruella de Agropecuaria 
El Ancla. Nærmest et slot på toppen af skråningen 
med udsigt over al denne rigdom. En flok spanske 
gutter med en kæmpe flok spanske heste. Vi var i 
drømmeland. Vi blev på gårdspladsen modtaget af 
et 1 dag gammelt føl, så der var vi allerede solgt. 
Til at begynde med var der ikke rigtigt nogle 
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heste til salg - vi kom jo meget uventet - men så 
efterhånden fandt de alligevel nogle heste, som de 
gerne ville sælge til os. Den ene hest var bedre end 
den anden, og de var alle i super stand (nærmest i 
for god stand nogle af dem). Vi var meget betagede 
af stedet, de meget smukke omgivelser og alle de 
flotte heste, der her havde et rigtigt dejligt hesteliv 
med masser af store græsgange, opsyn og god 
behandling. Da vi havde fået fremvist samtlige 
stedets heste, skulle alle hopperne lukkes tilbage 
på engene, og af sted galopperede de i flok – de 
vidste nemlig godt, hvad de skulle. Mens vi stod 
og kiggede på hele den store flok hopper og 
unghopper, kom så lidt efter hoppen med det 1 
dag gamle føl drønende, og hoppen svingede lige 
så elegant ind på folden, for hun kendte jo vejen, 
men føllet kunne jo ikke helt følge med og nåede 
ikke lige at dreje med moderen, så føllet drønede 
lige ind i hegnet (altså pigtrådshegnet!!!). Jeg 
råber på dansk, mens vi løber ned mod hegnet, 
at føllet røg i hegnet, men det forstod spanierne 
tilsyneladende, for de strøg alle sammen lige efter 
ned for at redde den lille, der sad uhjælpeligt fast, 
indviklet og gennemhullet! Alle de andre heste 
på den fold strøg også efter os, for de kunne jo 
alle fornemme, at der var sket noget dernede 
ved hegnet, og de ville jo også godt se, hvad 
det var og selvfølgelig hilse på det lille nye føl. 
Moderhoppen stod urokkeligt lige ved siden af 

og skulle passe på sit føl og holde de andre lidt 
på afstand, samtidig med at hun rystede over hele 
kroppen, for hun kunne godt mærke, at der var 
noget galt, mens vi alle stod og knoklede med 
at hjælpe den lille fri af hegnet. Herudover var 
en af stedets hjælpere – ham der til hest drev 
hopperne ned på engen – kommet til, men da det 
var en hingst, han red på, kunne han jo ikke bare 
stige af og hjælpe, for hingsten synes jo, at de der 
skønne heste-senioritas var enormt interessante. 
Så fornuftig, som den spanske hest jo er, anede 
føllet tilsyneladende, at vi prøvede at hjælpe, for 
hun stod ganske stille og med fælles hjælp, hvor 
spanierne - der ellers slet ikke eller meget dårligt 
talte engelsk - underligt nok forstod, hvad vi 
sagde, og hvor vi - der ikke alle sammen kan tale 
spansk - underligt nok forstod, hvad spanierne 
mente, kom føllet hurtigt fri af hegnet. Udover 
den store forskrækkelse og et par små huller, slap 
føllet med skrækken. Puha. 

Så efter at have brugt hele dagen og aftenen 
her, hvor vi også blev budt ind i deres hjem til 
kolde drikke sammen med familien. De er så 
utrolig varme mennesker og gæstfrie. Vi var 
så heldige, at som aftenen skred frem, fik vi 
tilbudt to ældre Lovera hopper med føl, som de 
ville sælge til os – naturligvis til en fordelagtig 
pris alderen taget i betragtning. Og vi kunne jo 
hurtigt regne ud i hovedet, at hvis vi bare kunne 
få 1 føl efter dem, så havde vi nogle overordentlig 
rigtig gode liner at starte vores egen avl med. Vi 
brugte de efterfølgende dage til at ringe og vende 
situationen med Gitte Gjersøe, der jo er ekspert i 
netop denne afstamning. Gitte Gjersøe mente, at 
dette tilbud om disse prægtige hopper med den 
helt rigtige afstamning var en gave, som vi helt 
klart skulle sige ja tak til. Hun sagde grinende, at 
hun næsten kunne finde på at springe til selv, hvis 
vi ikke slog til og købte hopperne! 

Da dette jo var det første sted, vi besøgte, 
besluttede vi os for ikke at købe nogle heste 
endnu – vi ville jo gerne besøge de andre avlere, 
som vi havde aftaler med. Dette var naturligvis i 
orden med brødrene, og vi aftalte at mødes med 
dem igen til en morfologisk konkurrence i Rota i 
slutningen af ugen, inden vi skulle hjem igen. 

Vi kørte videre mod Cadiz, hvor vi efter en 
vellykket begyndelse på turen sov en dejlig nats 
søvn. Vi stod tidligt op næste morgen og kørte 
videre – næsten utålmodigt efter gårsdagens 

Guinda XX, som jeg faldt for og fik hjem til 
Danmark
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oplevelser. De efterfølgende dage blev dog knap 
så vellykkede som den første. Det er nemlig ikke 
alle avlere, der er helt ærlige med standarden 
på de heste, som de avler og har til salg. Nogle 
heste var helt elendige, og det var hårrejsende at 
se disse ulykkelige, smukke dyr. En anden avler 
var så hovskisnovski, at det slog alle rekorder. 
Han havde kun én brun hoppe, som han mente, 
vi havde råd til – og hun havde store væskefyldte 
haser. Som om vi ikke kunne se det! En helt tredje 
avler havde helt glemt, at vi skulle komme. Men 
vi er ikke sådan en flok hjælpeløse tøser. Når vi 
har sat os noget for og kørt så langt efter det, så er 
vi ikke sådan at slå ud, så vi fik politiet på banen, 
og skurken blev fundet efter langvarige ture rundt 
i nabolaget og på diverse barer! Det var den mest 
feminine mandsperson, vi nogensinde havde set! 
Så underholdningsværdien var stor, da han med 
skinger stemme og sjovt udseende efterfølgende 
viste os nogle meget atypiske spanske hopper, 
som vi ikke rigtigt brød os om – og da slet ikke 
i forhold til den forlangte pris! Der var også 
meget spild af tid, men det kan man jo ikke vide 
hjemmefra. 

Vi var så heldige at være i nærheden af Sevilla 
den uge, hvor der var Feria, så det måtte vi da helt 
klart opleve. Hele byen var i festdragt. Alle (altså 
undtagen os, der lugtede af hest og var i meget 
afslappet tøj) var meget fint klædt på i de spanske 
dragter, både mænd, kvinder og børn, så det var 
meget festligt. Der var rigtig mange flotte kareter 
med fint udsmykkede heste, lige fra 1 – 5 hestes 
spand, og så var der ryttere med flotte señoritas 
bagpå i rigtig fine dragter. Det var helt utroligt at 
se alle de hingste bare stå klods op ad hinanden 
uden så meget som at svinge med halen. Børn sad 
på nogle af hestene, og børn red på nogle af dem. 
Det var en imponerende fest. 

Da vi havde set nok og skulle tilbage til bilen, fik 
vi turens første rigtige humoristiske oplevelse. 
Bilen holdt på en kæmpe parkeringsplads, hvor 
der – ligesom på Roskilde Dyrskue – er afmærket 
på jorden med kalk, hvor bilerne kan holde og 
vejbaner, hvor man så kan køre mellem rækkerne 
af parkerede biler. Der var dog nogle bilister, der 
ikke lige var så gode til at se, hvad der var hvad, 
så vi fandt vores bil omringet af biler, og så i 
ånden, at vi skulle sidde der og vente i timevis. 
Men en flok meget selvstændige danske tøser 
giver ikke så let op, så der blev hurtigt kontaktet 
en opsynsmand, der kunne tilkalde en kranvogn, 

som så skulle flytte nogle af bilerne, så vi kunne 
komme videre. Jeg var dog slet ikke så tålmodig 
og mente, at bilen netop kunne kringles ud, hvis 
én stod i hver hjørne og sagde stop, så jeg ikke 
skrammede de omkringholdende biler. Efter at 
have kørt bilen lidt frem og tilbage, stod den 
urokkeligt på tværs og jeg rev mig i håret til alle 
andres store morskab – men der manglede kun 5 
cm! Så kom der pludselig en meget ”initiativrig” 
mand, der havde en indeklemt bil længere henne i 
rækken. Ham, konen og hans to drenge besluttede 
sig for at flytte den bil, der holdt foran deres, og 
som sagt så gjort. De asede og masede, fordi bilen 
enten stod i gear, eller også var håndbremsen 
trukken, men ud kom de. Det måtte vi også prøve, 
så vi var alle hver for sig henne og skubbe lidt til 
den bil, der holdt i vejen for os - men den flyttede 
sig ikke en tomme. Hmm… Gode råd er dyre i 
sådan en situation, men med stædighed kommer 
man langt (erfaring fra tidligere). Så med lidt 
ivrig opfordring (frivillig tvang) lagde vi alle 
sammen kræfterne i, og om ikke bilen flyttede sig 
– og faktisk uden, at vi overhovedet fik sved på 
panden! Man kan, hvad man vil, så vi parkerede 
den trillende bil midt i det hele, så alle kunne se, 
at de ikke skulle køre ind der, og så var vi af sted 
igen. 

Jeg havde hjemmefra haft en rigtigt god 
korrespondance med en avler fra Jaén, der havde 
en dejlig brun hoppeplag, Engreida, som jeg rigtig 
godt kunne lide på de billeder, som jeg havde set 
på Internettet lang tid forinden. Han viste sig at 
være rigmand, så da vi spurgte vej til hans hus i 
byen, kiggede folk underligt på os, men viste os 
dog vej. Vi ankom til et kæmpe hus – á la det hus, 
som Anthony Hopkins / Antonio Banderas boede 
i i filmen Zorro. Der var så mange værelser og 

Avlshingsten Tamarindo fra Yeguada Maipe
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så mange fine ting, at vi blev helt stille og bare 
måbede. Han boede ikke her, så huset stod bare 
tomt! Juan var en vældig flink mand – han havde 
virkelig glædet sig til at vise os sine heste. Han 
ejer en kæmpe olivenplantage, hvor alle hestene 
går rundt og passer sig selv – naturligvis under 
opsyn. De havde et skønt liv. Engreida var 
mørkebrun med sort man og hale, men havde et 
lidt tilbageholdende temperament. Hun tøede dog 
langsomt op, og vi blev gode venner. Hun var 
dog ikke helt det, som jeg havde drømt om. Hun 
havde ikke dét. Juan var ellers så sød at invitere 
os ud at spise – og han var en rigtig gentleman, og 
han opvartede min mor op i næsten alle ender og 
kanter. Det ærgrer mig i dag, at jeg ikke købte en 
hest af ham, men måske en anden gang. Se Juans 
dejlige heste på www.diaznavarro.com

(Bir)Gitte havde skaffet en god kontakt 
hjemmefra, så vi skulle også lige forbi Granada 
og se på nogle hingste, som vi måske kunne låne 
med til Danmark til bedækningssæsonen. Jeg 
var lidt utilfreds med dette besøg, da jeg havde 
et meget vigtigt besøg den efterfølgende dag lidt 
længere mod øst, og jeg kunne sagtens se mig selv 
der en hel dag tidligere! Demokrati er en god ting, 
så jeg blev totalt nedstemt – selv af min mor, som 
jo synes, der skulle være plads til alles aftaler! Ja 
ja ja, men mine aftaler var alle lagt sidst på ugen, 
så jeg var ved at være lidt utålmodig. 

Det skulle vise sig ikke at være så skidt endda 
at mødes med en eller anden Miguel og hans 
højre hånd, Raul, i Granada. Miguel har nemlig 
vist sig til stadighed at være en nær ven og god 
kontakt. Endvidere har nogle af jer måske set 
Miguel Angel Riguelme Rodrigez i Levade 
show i København i foråret 2005, hvor jeg var 
så heldig at ride med i hans show sammen med 
Raulito i den Spanske Karrusel i fin spansk 
festdragt (venligt udlånt af Hanne Kapitanska). 
Lidt sjovt, at vi netop skulle havne hos ham i 
Granada i Spanien for 11⁄2 år siden. Miguel havde 
nogle rigtig dejlige hingste – og netop nu er én 
af hingstene hos (Bir)Gitte i Jylland, Sevillano 
– bror til superchampion i Spanien. Skøn hest. 
Miguel havde heste flere steder, så vi fulgte efter i 
bilen til de forskellige steder. Han havde en masse 
gode kontakter, så vi besøgte også et par avlere 
med ham i nabolaget. Miguel havde sine hopper 
et helt andet sted, og dem skulle vi jo også se - det 
var jo egentlig hopper, som vi andre var kommet 
for at se. Specielt husker jeg også én herfra. Det 

var en hoppe, der ved et uheld var kommet i 
nærkontakt med en hingst på et skidt tidspunkt 
som 2 års, og det var der kommet et rigtigt fint føl 
ud af. Hun havde bare det hele – udstråling, gang 
og temperamentet. 

Her lykkedes det Miguel at tage fusen på os. Han 
lukkede op til en boks, og et lille hoved fuld af 
pandehår dukkede frem. En sjælden Mendez 
pony. 115 faktiske cm. (mindst 170 af sind!), 
skimmel og med den største hals og udstråling. 
Brølende som en velvoksen hingst og gang som 
en rigtig Brian – skuldrene godt tilbage og brystet 
frem, hovedet i holdningen førende sig frem på 1. 
klasse. Min mor var solgt - ham måtte hun bare 
eje. Lige hendes størrelse. Han er en tro kopi 
af min Duque-hingst bare zoomet ned til 115. 
Han var dog ikke til salg, så det skulle tage os 
et par måneders overtalelse at få den handel på 
plads – men vi fik ham, Pensador. I dag har han 
et skønt liv i stedet for den mørke boks, hvor 
vi så ham, sammen med alle mine vallakker og 
hingsteplage. Han er den mindste af dem alle, men 
han bestemmer bare DET HELE. 

Som vi havde gjort med alle de avlere, som vi 
besøgte, spurgte vi også Miguel, om han vidste, 
hvor der var en rideudstyrsbutik i nabolaget. 
Noget vi tøser aldrig bliver trætte af at shoppe. 
Så mens Miguel og (Bir)Gitte i bilen aftalte 
vilkårene for at få Sevillano til Danmark, tog 
Raul sig kærligt af os i rideudstyrsbutikken, hvor 
han meget elskværdigt hjalp med at finde alt det 
udstyr (og lidt til), som vi på bedste vis formåede 
at fragte os frem til. 

Dagen efter skulle vi mødes med Nacho Conesa 
fra Yeguada Maipe i Cartagena. Hos én af de 

Hoppen Rondella, som nu ejes af Nanja Kreutz
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Landskabet omkring stutteriet El Ancla, hvor 
hestene går på store vidder.

horsebrokers, som jeg havde haft kontakt med 
via nettet, havde jeg set den skønneste lille 
mørkebrune hoppe med sort man og hale. Hendes 
far er sort, hvorfor ifoling med sort hingst med 
lidt held kunne give et sort føl til mig. Guinda XX 
var bare noget af det yndigste, jeg havde set i hele 
Spanien. Hun er ikke så høj, men chancen for at 
hun avler større, var i mine øjne værd at tage. Hun 
opfyldte samtlige de krav, som jeg havde til min 
kommende hoppe, så hende måtte jeg bare eje. 
Hun blev ifolet med én af Maipes sorte hingste, 
Sonajero XII og i foråret fik hun så drømmeføllet, 
LaVida - et stort, sort hoppeføl. Lige præcis 
som jeg havde ønsket mig allermest. Se Maipes 
fantastiske skønne heste på hjemmesiden 
www.yeguada-maipe.com

Nanja faldt også pladask for én af Maipes hopper, 
nemlig Rondella. En meget meget yndig og ædel 
hoppe. Hun blev ifolet med hingsten Tamarindo 
IV. En meget smuk og udtryksfuld hingst 
– han formåede bare at sælge sig selv. En rigtig 
charmetrold. Han var pragtfuld. Rondella er også 
i år nedkommet med et ”Maipe”-føl. 

Dette var enden på vores tur rundt om Andalusien, 
men for at gøre turen fuldendt havde vi jo en aftale 
med sønnerne fra El Ancla om at mødes til en 
konkurrence i Rota. Så vi måtte hele vejen tilbage 
på tværs af Andalusien mod Sevilla, hvor Rota 
ligger. Her fandt vi rigtigt nok konkurrencen og 
på trods af regnvejret, indfandt vi os på tribunen 
og overværede de fremviste heste. Der var nogle 
rigtige fine heste imellem, og det lykkedes da også 
for vores venner både at vinde og få placeringer i 
flere klasser med deres dejlige hopper. Alle var i 
festdragt og fint klædt på, så det var meget sjovt at 
opleve denne spanske morfologiske konkurrence. 
Den yngste af sønnerne, Francisco, kørte med 

os tilbage til Finca Cantaruella, så vi kunne se 
hestene igen og vælge, hvad vi havde lyst til at 
byde på. Vi kiggede på de ældre Lovera hopper 
og besluttede os for at købe dem, dog med det 
forbehold, at de skulle ifoles inden afgang, så vi 
var sikre på, at vi ikke købte nogle ældre hopper 
og fragtede dem hele vejen til det koldere nord, 
og så kunne de måske ikke komme i fol mere. 
Det viste sig da også at være lidt problematisk 
at ifole hopperne. Føllene ved siden tog hårdt på 
hopperne, og så gav varmen yderligere problemer. 
Endvidere var den ene hoppe temmelig dårligt 
gående, så jeg nænnede ikke at fragte hende helt 
til Danmark, hvis hun kunne blive i Spanien og gå 
og hygge sig til det sidste. Da føllene efterhånden 
blev 6 måneder og taget fra, var det imidlertid 
ikke lykkes at få hopperne i fol, så vi besluttede 
at tage de små hjem uden mødre. Det var en lidt 
hård beslutning – så små og så den lange tur 
næsten helt alene. Det var derfor med megen 
forundring, da mit føl, Mozuelo II, stod hjemme 
i stalden fuldstændig upåvirket af den lange tur. 
Imponerende. Jeg tænker stadig på hans mor, 
Mozuela II, som jeg håber stadig har det godt i 
Spanien. 

Da vi besøgte El Ancla sidste gang, var én af deres 
sølvmedaljehopper fra Sicab, Falconiana, blevet 

Morfologiske konkurrencer i Rota
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akut forfangen. Heldigvis havde de opdaget det 
i tide, så hun var i behandling og tog heldigvis 
ikke skade. Hende fik vi tilbudt til en meget 
fordelagtig pris, men vi havde jo brugt alle vores 
penge - men vi havde hende i baghovedet. En 
meget meget dejlig hoppe, som efterfølgende er 
kommet til Danmark og bor hos Familien Rønn 
på Fyn. Da det efterfølgende stadig ikke lykkedes 
at få de ældre hopper i fol i Spanien, blev Alegria 
XXIV solgt til Danmark på chancen, om hun var 
i fol eller ej. Efterfølgende fik jeg hende tilbudt 
– dog uden at vide, at det var samme Alegria, 
som jeg havde set nede hos El Ancla. I dag står 
hun hjemme i min stald og møsser med Duque. 
De elsker hinanden. Alegria viste sig desværre 
ikke at være i fol, men nu venter hun og Duque 
præmieføllet (håber jeg) til sommer, hvilket jeg er 
meget spændt på og glæder mig meget til. Guinda 
er også sat i fol med Duque, så det bliver et meget 
spændende forår 2006. Duques første ”rigtige” 
spanske føl. Duque har været rigtigt god til at lave 
farvede afkom på mange af de hopper, som han i 
de seneste år har bedækket, så jeg satser meget på 
et farvet afkom efter Guinda også. 

Alt i alt en fantastisk tur igennem hele Andalusien 
- på trods af dårligt vejr, mest overskyet og til 
tider regn. Vi har faktisk kørt fra Danmark og til 
Spanien eller i alt ca. 2.500 km. Og set omkring 
tusinder af heste og taget titusind billeder på kun 
1 uge (det føles i hvert fald sådan). Herudover 
lykkedes det et par af os at blive ”gift”, og vi fik 
også et par jobtilbud undervejs (hvilke til tider var 
meget svære at afslå). Det var derfor en meget 
vemodig hjemtur. Sikke en uge… Det lykkedes 
os altså at komme hjem med ikke mindre end 6 
heste alt i alt (+ de 2 som fulgte senere + føl i 
maverne). En sådan tur kan helt sikkert anbefales 
– om end ikke andet så for oplevelsernes skyld. Vi 
står meget gerne til rådighed med vores erfaringer 
fra vores tur, hvis det kan hjælpe nogen. 

Ovenstående historie er skrevet af erindringer 
fra turen fra Ninette Graugaard nu Stutteri 
Truelstrupgaard (tidligere Stutteri Saronhus 
Hornbæk) men sammenstykket af Gitte 
Bjerregaard (Stutteri Sant Jordi i Nibe 
Nordjylland), Nanja Kreutz (Stutteri La Gineta 
i Give Midtjylland) og hendes mor, Merete, og  
Ninettes mor, Lene. 

Kursus og foredrag
Kursus I horsemanship med Maj-Britt Carter

Kom og lær, hvordan du bliver bedre til at 
samarbejde med din hest og få en løsning på et 
problem, som du måske længe har haft.
Det kommer til at foregå lørdag den 25. marts 2006 
på den gamle garderhusarkaserne i Næstved.
Der vil blive vist arbejde med en ung hest, som 
får sin første sadel på. En som ikke vil stå stille 
ved opsadling, opsidning, strigling osv. og en, 
som er berøringssky. Der vil efterfølgende være 
mulighed for at stille spørgsmål.

Maj-Britt Carter er uddannet hos Kelly Marks 
i England og har titlen ”anbefalet intelligent  
horsemanship træner”. Hun har også været 
medhjælper hos Monty Roberts og har været med 
på hans rundrejser. I kan gå ind på Maj-Britts 
hjemmeside www.hippo-logisk.com og læse 
mere.
Der vil komme mere om pris og billetsalg, både 
på vores hjemmesiden og i andre medier, når vi 
kommer lidt nærmere til arrangementet.

Foredrag om fodring af avlshopper- og hingste 
og valg af avlshingst 

v/ Dyrlæge Berner Olsen, Sneslev

Tirsdag d. 17 Januar, kl. 18.30 ved Køge.

Berner Olsen vil fortælle om fodring af heste - 
først og fremmest avlshopper og hingste. Det er 
utroligt vigtigt for føllet, at det allerede som foster 
får de rigtige vitaminer og mineraler, så det kan 
vokse og udvikle sig rigtigt. Og både for hopper 
og hingstene er det vigtigt, at de er dækket ind, så 
de kan stå distancen, da det er meget krævende 
både at opfostre et føl og bedække.
Han vil endvidere fortælle om, hvad man bør 
lægge vægt på i valget af hingst. Vi vil jo alle 
gerne have afkom, der er bedre end forældrene.

Alle er velkomne til at deltage og lære lidt mere.
Tilmelding og bestilling af billetter til kr. 50,-, kan 
ske hos:
Gunvor Ejstrup, tlf.:  5570 0980 - eller 
Hanne Kapitanska tlf.:  2336 7071
Arrangør: Dansk P.R.E. Avlsforening 
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Fem dejlige billeder af Marianne Fuusager og 
Bizarro i fuld aktion på dressurbanen. Man kan 
også tyde ud fra Mariannes ansigt, at der er 
100% koncentration.

Har du også resultater fra dressur-, spring- 
eller distancestævner, så send billeder og 
historier ind til redaktionen. Intet stævne er for 
småt til at blive nævnt. Vi har nemlig lov til at 
være stolte af vores spanske heste. -red.

Tager du og din hest til stævne?
Fra redaktionen

Nogle PRE ejere tør at tage deres heste med til 
stævne, og en af dem, Marianne Fuusager, tager 
lystigt til dressurstævner på sin PRE hings, 
Bizarro 5. Og det er der skam kommet noget godt 
ud af. Marianne fortæller, at hun startede til et 
udvidet klubstævne i Langholt Rideforsamling 
den 14 – 15. maj 2005. Her startede de klasserne 
LA1 og LA2 (se programmernes indhold på 
www.rideforbund.dk). 

Og det gik skam så godt, at de blev nr. 1 i LA1 og 
nr. 2 i LA2. I den ene klasse opnåede han point 
7/14 for sin gangarter og lydighed. Til dem af jer, 
som ikke kender til pointsystemerne i dressur, kan 
jeg fortælle, at der gives point fra 0-10. Så et 7 tal 
er meget eftertragtet. Et stort tillykke til Marianne 
og Bizarro. Vi håber, at det går jer godt fremover, 
og vi vil meget gerne høre mere om, hvordan det 
går jeg alle sammen ude til stævnepladserne.
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Spansk rideferie
Et nyt firma i Nordjylland.

Tænk sig at opleve Pyrenæerne med de mange 
kontraster, vild natur, særpræget kultur og masser 
af historie fra fortiden til hest. Eller ride i galop 
langs kysten ved Costa Brava efter en pragtfuld 
frokost på en restaurant beliggende på stranden. 
Eller måske er du mere til øde landskaber som i 
en amerikansk western til grønne laguner, hvor 
krystalklart vand flyder fra bjergtoppen af Sierra 
Nevada. Alt dette samt meget mere har man nu 
mulighed for at opleve til hest i det ”Skjulte 
Spanien” sammen med Spansk Rideferie.

Firmaet, som drives af parret Henriette 
Christiansen og Francisco Padron fra Sindal i 
Nordjylland, startede så småt op i efteråret 2004 
med et enkelt ridecenter i Sydspanien, men har 
allerede her i løbet af sommeren udvidet med to 

nye ridecentre i Nordspanien. Henriette, som er 
uddannet inden for turistbranchen, har tidligere 
været guide rundt om i Spanien samt arbejdet som 
bureauassistent på et rejsebureau her i Danmark. 
Henriette kender derfor både til den spanske 
kultur og sproget. Francisco stammer oprindeligt 
fra Spanien, men har i de sidste 51⁄2 år boet her 
i Danmark sammen med Henriette og deres to 
døtre. Francisco har altid haft med turister at gøre, 
bl.a. som sælger rundt om på de spanske markeder 
og senere hen som guide i Spanien. Dette gør, at 
de er klar til at give dig denne bedste rådgivning 
om netop dit ferieønske.

Idéen til firmaet Spansk Rideferie er kommet ved, 
at både Henriette og Francisco elsker det solrige 
Spanien, den fantastiske natur og det at ”grave 
sig ned” i et andet lands kultur og historie og 
samtidig få en god oplevelse ud af det. At komme 
frem til hest via små skjulte stier, gennem grønne 
skove, tværs over floder og blomstrende enge, op 
ad stejle bjergskråninger for til sidst efter en hård 
dag, med ømme ben og bagdel, at lægge sig i en 
blød seng på et vidunderligt hotel i høj standard, 
lyder jo som et helt eventyr.

Landlige Andalusien er Spaniens kronjuvel, og 
her finder vi Ridecentret Cabacci. Cabacci er 
beliggende i den lille by Guadix, for foden af 
Sierra Nevada i området Granada. En utrolig 
smuk by med en interessant historie. Byen er også 
meget kendt for sine beboede huler, hvor over 
3000 mennesker stadig den dag i dag bor i disse 
huler. På Cabacci venter Manolo og Teresa på at 
give dig en familiær velkomst med alt, hvad der 
behøves for en vidunderlig ferie. Cabacci tilbyder 
rideprogrammer for alle: Fra nybegynderen, som 
blot ønsker at lære at ride, til den mere avancerede 
rytter, som kan klare en uge til hest rundt 
omkring i den flotte naturpark Sierra Nevada med 
overnatning på forskellige tre og firestjernede 
hoteller. 

Ridecentrene Equinatur og Vallmajor ligger 
begge i det smukke område ved byen Girona tæt 
på Costa Brava i Nordspanien. Girona er en af de 
smukkeste provinser på Middelhavskysten, og 
mange turister samler sig her i løbet af året.
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Equinatur er et stort ridecenter med over 40 heste 
og tilbyder rideprogrammer til Pyrenæerne og til 
kysten Costa Brava. I løbet af disse ture vil man få 
rig mulighed for at opleve den spanske historie på 
tæt hold. En virkelig uforglemmelig uge. 

Hos Vallmajor er det vigtigt, at gæsterne føler 
sig trygge, og at ferien kommer til at foregå i en 
familiær atmosfære. Vallmajor Ridecenter er et 
meget gammelt katalansk landhus ”masía”, som 
er totalt renoveret i 2002. Ridecentret tilbyder 
både rideprogrammer til personer, som blot 
ønsker at ride en enkelt dag og derefter nyde 
seværdighederne i området eller en uge op i 

Pyrenæerne, hvor man får mulighed for at krydse 
den spanske/franske grænse.
Alle tre ridecentre er et besøg værd for både den 
hesteglade og for dem, som ønsker en anderledes 
ferie. 

Når man rejser med Spansk Rideferie får man 
både: Transport til og fra den nærmeste lufthavn, 
indkvartering på ridecentrene, landhuse eller tre 
til fire stjernede hoteller, pension, rideudflugter, 
hest til rådighed, rideudstyr og engelsktalende 
guider med i handlen. På deres hjemmeside: 
www.spansk-rideferie.dk kan du få flere idéer til 
din næste ferie. 
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Det svære farvel

Zaid en april aften i 2005. Stadig med et glimt i 
øjet og med på masser af kys på mulen.

af Charlotte Eichel Larsen

Det forholder sig nu engang sådan, at vi 
mennesker lever længere end vores elskede dyr. 
Og alligevel oplever vi en meget stor sorg, når 
vi skal sige farvel til vores hund, kat eller hest. 
Nogle er heldige at have levet et langt og godt liv, 
andre får kun få år. Uanset hvor længe, man har 
haft dem, så er sorgen lige stor, og den tager tid 
at bearbejde.

Jeg har været så ualmindelig heldig at have den 
mest pragtfulde kammerat og tro væbner igennem 
20 dejlige år. Jeg var fyldt 18 år, da jeg købte 
denne her noget sindsforvirrede og misforståede 
Shagya araber vallak på 5 år. Jeg fandt hurtigt 
ud af, at jeg måtte styre mit til tider noget iltre 
temperament, hvis vi skulle præstere noget, der 
bare mindede om samarbejde. Først og fremmest 
skulle jeg vinde hans tillid, og det tog godt et års 
tid. Mange ture i terrænet gjorde ham i godt humør 
og blev glad for at se mig. Hans navn var Justafa, 
og jeg hadede det navn. Han reagerede i øvrigt slet 
ikke, når man kaldte på ham, så jeg valgte – meget 
atypisk – at give ham et nyt navn. Jeg kastede mig 
over en stor stak gamle Hippologisk Tidskrift, og 
i et af dem fandt jeg en meget lang artikel om 
araberne og Lipizzanerne. Det er nemlig sådan, 
at der også flyder arabisk blod i Lipizzanerne. 
Hos Shagya araberne blev der især brugt to 
hingstelinier, hvoraf den ene hed Mahmoud Zaid. 
Jeg kunne lide navnet Zaid – det var kort og havde 
den der I-lyd, som dyr ofte reagerer på. Det måtte 
jeg prøve. Jeg tog ud i stalden og stod ved leddet 
til folden og kaldte: Zaid! Ja – det lyder som en 
sødsuppefilm, men han reagerede faktisk prompte 
på det. Så var det afgjort, han havde fået sit nye 
navn. At andre så havde uendeligt svært ved at 
vænne sig til det og endda udtale det, var jeg ret 
ligeglad med. Bare min hest var tilfreds.

Som 18 årig var jeg stadig meget bidt af 
springningen, så jeg mente bestemt, at det var 
noget for Zaid. Set i bakspejlet burde jeg nok have 
koncentreret mig en hel del om grundridningen, 
før jeg tog den beslutning, men det spekulerede 
jeg ikke over på det tidspunkt. Det blev til en del 
springstævner, og vi endte da også med at springe 
1.40 forhindringer. Sjovt var det. Der skete så 

det, at jeg til et stævne red forkert på et spring. 
Det kom slet ikke til at passe med afsættet, så 
Zaid halvt sprang halvt stoppede, og jeg røg i 
en stor bue ud over hans hoved og bragede ned 
i forhindringen, hvor jeg landede med ryggen på 
en bom, som knækkede. Min rygsøjle holdt, men 
gammelt arvæv på den ene rygmuskel minder 
mig af og til om uheldet. Den oplevelse satte 
noget i gang i mit hoved, og jeg konkluderede, 
at jeg måske skulle tage at komme ned på jorden 
og få redet noget dressur i stedet. Det gjorde 
vi så, men nogen stor dressur hest blev Zaid 
aldrig. Vi fik gang i springningen igen nogle år 
senere, men efter at Zaid som 12 årig fik en grim 
gaffelbåndsskade på det ene forben, stoppede jeg 
helt med at springe på ham. 

Jeg har mange dejlige minder om herlige skovture 
i Dyrehaven, en galop langs vandkanten i 
solnedgangen ved Skælskør, distanceridt igennem 
Jægersborg Hegn og lange udforskende ture i 
Vestskoven. Jeg kunne altid stole på ham, uanset 
hvor fjollet han kunne opføre sig. Han kunne 
aldrig drømme om at sparke ud efter en, skabe sig 
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fjollet på staldgangen, stå og skrabe, stejle, lave 
bukkespring og hvad hesten nu engang kan finde 
på. Han var velopdragen, glad, frisk, hurtig på 
aftrækkeren og et rigtigt hyggedyr. Han elskede at 
blive nusset på staldgangen, og jeg kunne stå og 
kysse ham på mulen i flere minutter. Han stod bare 
med små øjne og nød det. Vores bånd var meget 
stærke, og mange ryttere, der har set os sammen, 
har sukket og næsten været misundelige over 
vores forhold til hinanden. 

Zaid var sjældent syg, og hans dyrlæge besøg 
bestod hovedsagligt i den årlige vaccination og 
tandraspning. Man må sige, at jeg har været 
heldig på den konto. Da han blev 24 begyndte han 
så småt at forfalde. Han fik meget hurtigt tendens 
til at få mug og sure hove, og det tog lidt længere 
tid at få fældet vinterpelsen. Han var skimmel, så 
melanomerne holdt også deres indtog. Han havde 
i de sidste år haft et lille et på halen, men nu 
begyndte det at vokse meget stærkt. Et mere kom 
til syne, og pludselig fandt jeg også to på størrelse 
med valnødder i forhuden. Jeg var godt klar over, 
hvad klokken var slået. Men så længe han var glad 
og gerne ville ud på en tur, så blev han hos mig. 
Vinteren 2004 var lidt hård for ham, og jeg gjorde 
op med mig selv, at jeg ville give ham sommeren 
med og så se, hvordan han klarede sig. I foråret 
fik han en seneskade på det forben, som han havde 
haft skadet tidligere, og han var halt i perioder. 
I slutningen af august måned forsvandt glimtet i 
hans øjne lidt efter lidt. Og i september, da hestene 
skulle på stald igen, lagde jeg mærke til, hvordan 
de andre vallaker holdt ham ude af flokken. Det 
kunne kun betyde, at han var syg. Han spiste sin 
mad, men han havde ikke længere sin gnist og 
lavede heller ikke spilopper, når han skulle lukkes 
på fold. Så var det nu. Det skulle være, mens han 
stadig havde sin værdighed i behold. Ikke når 
han først var helt nede ved sokkeholderne. Det 
kunne jeg simpelthen ikke byde ham. Jeg tog 
beslutningen i en weekend og ringede mandag 
morgen til min dyrlæge og bestilte aflivningen. 
Jeg havde sørget for, at to andre piger i stalden 
ville være der torsdag morgen, når dyrlægen kom 
for at gøre det forbi. Jeg ville ikke være der, for 
det skulle ikke være sådan, at mit sidste øjeblik 
med ham var, når han lå død ude ved laden. Jeg 
sagde farvel til ham onsdag aften, og jeg græd 
som pisket. Jeg striglede ham og kyssede ham 
mange gange og fortalte ham, at han var den mest 
fantastiske ven, jeg nogensinde har haft. Den aften 
fik jeg kun rødvin til aftensmad! Min mand var 

meget frustreret over, at han ikke kunne trøste 
mig, men han skal ha’ det skulderklap, at han lod 
mig sørge i fred. 

Da det hele var overstået, følte jeg mig en smule 
lettet. Ventetiden fra bestillingen af aflivningen, til 
det blev udført, var en ekstrem hård tid. Jeg følte 
mig som en bøddel, og jeg tudede hver gang jeg 
var i stalden og så ham gå ude på folden. Min PRE 
hoppe, Baronesa, står samme sted, så jeg skulle 
jo derud hver dag. Og jeg må sige, at Baronesa 
scorede nogle gode point hos mig i de dage. Hun 
kunne udmærket godt mærke, at jeg var ked af 
det. Når jeg stod på staldgangen og striglede 
hende, inden vi skulle ud at ride, smågræd jeg 
ved tanken om, at Zaid snart ikke ville være hos 
mig mere. Hun prøvede at lade sin ro smitte af på 
mig, og da jeg står og børster hendes hale, hvilede 
hun på bagbenet og lænede sig let ind mod min 
skulder. Og så var hun i øvrigt en drøm at ride på 
efterfølgende. Der er ingen tvivl om, at hestenes 
følsomhed kommer os til gode – især i sådan 
nogle situationer. Kort efter, at Zaid gik til de 
evige græsmarker, fik jeg en gave af min mand. 
Han skulle lige hjælpe naboen med noget tungt, 
sagde han, så han kørte derop i sin rendegraver. 
Efter en lille time kom han tilbage med noget i en 
trækasse i frontsluffen. Han stillede trækassen på 
gårdspladsen og pakkede den ud. Derefter hentede 
han mig. Trækkassen viste sig at indeholde en 
hest i poleret granit – og det kunne såmænd godt 
være Zaid i et fjollet øjeblik. Det var min mands 
måde at trøste mig på, og jeg er lykkelig for min 
granithest, som tager imod mig på gårdspladsen, 
når jeg kommer hjem. 

Der er nu gået godt og vel 3 måneder, og jeg 
savner min gamle ven. På trods af, at jeg har redet 
Baronesa i godt et år, så bliver det ikke det samme. 
Hun er hoppe og har et andet adfærdsmønster. 
Selvfølgelig forventede jeg ikke, at hun bare tog 
over, hvor Zaid slap, for det er umuligt. Sådan 
en som Zaid får jeg kun én gang. Jeg er nu på 
skolebænken igen og skal starte forfra med at 
bygge tilliden op, knytte båndene og få Baronesa 
til at forstå, at jeg er hendes ven. Jeg kunne ikke 
drømme om at skille mig af med Baronesa for at 
tage ud og søge efter en ny Zaid. For lige som 
med Zaid købte jeg Baronesa af kærlighed ved 
første blik. I øvrigt må Baronesa mene, at jeg 
ikke er så tosset endda, for hun går mig gladelig i 
møde, når jeg går ud på folden for at hente hende. 
Det at skulle starte forfra, sætter også nogle ting i 
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Min Zaid i granit..

perspektiv. Vi glemmer lynhurtigt, hvor besværlige 
tingene måske har været. Når jeg tænker tilbage, 
var Zaid nogle gange en kamp at ride. Hvor 
mange gange er jeg ikke kommet hjem fra en 
skovtur alene med ham med arme, der var dobbelt 
så lange, som da vi red ud! Og skridte ville han 
aldrig. Han trippede både ud mod skoven og hjem. 
Jeg var helt radbrækket til sidst, og jeg kæmpede 
for at få ham til at skridte og slappe af. Sjovt nok 
står jeg med nøjagtigt det samme problem nu 
med Baronesa. Hendes iver får overtaget, og hun 
sniger sig til at trippe, når vi lægger ud med skridt 
i dagens dressur. Og nu må jeg heller ikke glemme 
at nævne, at jeg har fået mange ting forærende i 
Baronesa, som Zaid enten aldrig fik, eller som vi 
måtte kæmpe os til. Baronesa har anlægget for 
dressur og bærer sig ubesværet. PRE hestene er 
jo bygget til det – det er araberne ikke. Hun har 
temperament, men kan slukkes igen. Det kunne 
Zaid ikke – han var ganske simpelt født uden sluk 
knap! Baronesa kan med største selvfølgelighed 
udføre alle sidebevægelser, og det er noget, som 
araberne med deres kropsbygning og placering 
af de 4 ben har svært ved. Men det bedste ved 

Baronesa er, at hun er en lige så stor hyggetrold 
på staldgangen, som min gamle Zaid. Jeg lærte 
også Zaid, at han skulle blive stående, selvom jeg 
ikke havde fat i ham. Og det uanset, om det var 
på staldgangen eller udenfor. Det gør Baronesa 
ganske simpelt af sig selv. Hun bliver hos mig. 
Når jeg står og kigger ind i hendes smukke, mørke 
øjne, ser jeg mit spejlbillede og tænker: ja, det er 
nu nok mig, der skal opdrages igen.

Info fra bestyrelsen
Siden sidst har der været afholdt følregistrering 
med dyrlæge Miguel Rizo. Der blev registreret 9 
føl på Sjælland, et enkelt på Fyn og 5 i Jylland.

Du kan nu købe streamers med foreningens 
logo og hjemmeside. Pris kr. 50 + porto. De 
kan bestilles hos Hanne Kapitanska på e-mail 
hanne@pre-horse.dk

HUSK
Hvis du får føl, skal dette straks meddeles 
foreningen, da føllet skal registreres inden 6 
måneder. Hvis du er ejer af en PRE, skal du 
registreres i Spanien, uanset om du avler eller 
ej. Ansøgningsskema kan rekvireres hos Hanne 
Kapitanska, e-mail: hanne@pre-horse.dk 

Ved bedækning skal hingste ejeren udfylde en 
bedækningsattest og fremsende et eksemplar til 
foreningen. Bedækningsattest kan rekvireres hos 
Hanne Kapitanska, e-mail: hanne@pre-horse.dk

Som hoppe ejer skal du være opmærksom på, at 
hoppen skal være avlsgodkendt, før den anvendes 
til avl af hensyn til fristen for registrering af føl. 

Kåring afholdes kun hvert 2. år – næste gang i 
2006.

Berith Larsens Amarron ønsker Glædelig Jul
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Fra fuldblod til spansk
af Mette Andersen

Jubii. Så blev det min tur. For ca. 3 år siden blev 
jeg for første gang præsenteret for den smukke, 
spanske race. Min veninde, Ann, havde slæbt 
mig med til Nordsjælland, for der var en hingst, 
jeg måtte se til min fuldblodshoppe. Peluso hed 
han, og han stod bare der og var lækker. En snak 
med Heidi Vineke og en lille ridetur, så måtte jeg 
give fortabt. Fra at være tidligere fuldblodsejer og 
springrytter startede mit nye liv her. 

Jeg søgte højt og lavt og alle steder. Jeg måtte lære 
mere om denne smukke hest. Var rundt og se lidt 
forskelligt, og jeg var helt sikker på, at jeg måtte 
have en spansk hingst på min hoppe. Der var ikke 
andet at gøre. Så faldt jeg over en hjemmeside, 
der var meget spændende, og jeg tog mig langt 
om længe mod til at skrive. Jeg havde en masse 
spørgsmål, og Cristina Perregaard svarede og 
svarede, og inden jeg så mig om, var jeg jo 
simpelthen nødt til at eje sådan en selv.

Jeg havde en masse krav til sådan en hest, og jeg 
må ærligt indrømme, at jeg var ret naiv. Cristina 
tog det dog pænt og forklarede mig lidt om den 
her verden. Jeg var da helt sikker på, at man da 
sagtens kunne få en super stjerne hingst 3 år, sort 
og velredet og naturligvis til ingen penge. Det 
måtte da være logisk. Jeg blev klogere! Vi talte 
meget frem og tilbage om, hvad jeg gerne ville, 
og hvad der var realistisk for mig at låne penge til. 
Og så blev Cristina sat på jagt.

Der kom en del gode bud på banen, men det var 
bare ikke lige dem. Så en dag ringede hun til mig 
og sagde: » Jeg tror nok, jeg har ham her”. Så 
jeg fi k sendt fi lm, billeder og det hele. Tiden kan 
gå meget langsomt, når man glæder sig. Og jeg 
syntes bare, at han var fi n. Lige noget for mig. Og 
så måtte jeg jo til Spanien og se ham i øjnene. Min 
far skulle med.. Han ville med og se, hvad det var 
for en skør idé, hans datter nu havde fået. Efter 4 
dage med super vejr, super mad og super selskab 
tog min far og jeg hjem til Danmark. Jeg havde 
købt min lille spanske mand, og min far havde 
– hov – ups - også forelsket sig og købte hans 
mor. Sådan kan det jo gå. 

2 måneder senere kom de så til Danmark. Mit lille 
føl var blevet meget stor og fi n, og hans mor var 
ifolet igen og så dejlig ud. 2 dage senere virkede 
det som om, de havde boet der altid. Så nu går der 
ikke 1 men 2 dejlige spanske krikker rundt på min 
mark og hygger sammen med de andre. Jeg lærer 
dag for dag mere om denne vidunderlige race og 
bliver forundret over, hvor let det er at have ung 
mand i huset igen. Han kunne godt tage og lære 
mit Welsh føl lidt gode manere! Jeg ser frem til at 
lære endnu mere om denne hesterace og glæder 
mig især til at se, hvad farve han bliver. 

Tak til alle jer, som har besvaret de mest tåbelige 
spørgsmål, og jeg håber, jeg må spørge videre. Og 
tak til Cristina for nogle super dage i det spanske. 

Hilsner fra Mette, Maximus Z, Mimosa XXIV og 
alle de andre heste.



18 19

Et mirakel ?
af Hanne Kapitanska

I julen 2004 blev hoppen Rocina på 14 år ramt af 
forfangenhed. I løbet af få dage var der 4 dyrlæger 
med hver deres mening om, hvad der skulle gøres 
og hvad der var skyld i det. I januar måned blev 
der for en sikkerheds skyld taget røntgen af min 
sædvanlige dyrlæge, og det så godt ud. Der var 
forandring, men ikke noget der ville få nogen 
særlig betydning. Rocina fik masser af medicin, 
hvilket kunne få betydning for hendes ufødte føl, 
men det gjaldt jo først og fremmest om at redde 
hoppen. Desværre reagerede Rocina slet ikke på 
behandlingen, og i februar 2005 måtte dyrlægen 
konstatere, at hovbenet var gået igennem sålen på 
begge forben. Jeg vil ikke her gentage de ord, der 
kom ud af dyrlægens mund. Han bandede godt og 
grundigt på vej ud af stalden! Men han måtte jo 
vende tilbage for at fortælle, at dette betyder, at 
der ikke er noget at gøre, og hesten må aflives. 
Dyrlægen havde dog også et føl at tage hensyn 
til, og selvom hoppen ikke kunne reddes, var der 
en mulighed for at redde føllet, og det ville han 
forsøge.

Det var en lang, sej kamp med mange op- og 
nedture. Rocina kunne ikke gå og måtte blive i sin 
boks, når de andre heste kom ud. På begge forben 
havde hun flamingo på, der blev klistret fast med 
tape og skiftet hver 3. uge. Ofte lå hun ned og 
havde dårlig kræfter til at løfte hovedet, når jeg 
kom. Til sidst kunne jeg ikke klare at se hende 
med så mange smerter, at jeg bestemte, at hvis 

hun lå ned, når jeg kom i stalden næsten gang, så 
skulle det være slut. Selvfølgelig stod Rocina og 
kiggede på mig, som om der slet ikke var noget 
galt. Det nummer lavede hun to gange, så der er 
ingen tvivl om, at hun selv ville stå det igennem 
og give mig føllet. 
Rocina havde under hele forløbet beholdt humøret 
og ofte været drillesyg på trods af mange smerter. 

I juni fik jeg en til at telepatere med Rocina for at 
høre, hvordan hun havde det. Hun regnede med, 
at hun ville kunne overleve 1 måned med sit føl, 
men hun håbede på 2 måneder. Chiquita blev 
så født den 5/6 2005. Det var 3 uger senere end 
beregnet, men til gengæld havde hun helt normal 
størrelse, hvor vi havde forventet et lille føl. Først 
nu fortæller dyrlægen, at han ikke havde troet på, 
at hoppen ville overleve så længe.

Rocina havde stået i boks i næsten 6 måneder, 
men af hensyn til føllet måtte hun på fold. Først 
forsøgte jeg at lukke hende ud om morgenen og 
ind om natten, men det måtte opgives, da det tog 
40 minutter at gå de 100 meter til folden, og jeg 
kunne ikke bære at se hende prøve at gå med så 
mange smerter. Rocina kom derfor på døgnfold, 
da føllet var 3 dage gammelt. Der blev lagt en stor 
bunke halm på folden, hvor hun kunne stå og ligge 
blødt, og efterhånden som hun fik spist alt græsset 
omkring, blev der lavet nye bunker halm, så hun 
ikke skulle gå for langt. 

Selvom Rocina ikke kunne stå, men lå det meste 
af tiden, så skulle Chiquita jo have noget at spise. 
Hva’ gør man så? Jo, man lægger sig helt ned og 
løfter bagbenet, så føllet kan komme til! Rocina 
kunne ikke følge sit føl og opdrage på det, men det 
gjorde de andre to hopper, så Chiquita fulgte dem 
rundt på folden, mens hendes mor blev på et lille 
område. Efterhånden som tiden gik, blev Rocina 
dog stærkere og stærkere og kunne bevæge sig 
mere rundt på folden. 

Ultimo juli måned havde Rocina ifølge dyrlægen 
forbedret sig 20%. Rocina er en fantastisk stærk 
hest psykisk, og hun holder virkelig modet 
oppe i en meget svær tid. Selvom hun går lidt 
”mærkeligt”, så kommer hun fremad i et pænt 
tempo, og hun er gående det meste af tiden, 

Rocina med sit hoppeføl Chiquita. Rocina ville 
bare ikke give op...
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hvor hun i lange tider har ligget mest. Rocina er 
også igen blevet i stand til at hilse (læs: tigge for 
godbid) med det ene forben.

I september har Rocina det stadig godt efter 
omstændighederne, men dyrlægen synes, at 
uanset hvordan hoppen har det, skal vi ”lade 
festen stoppe” til november, hvor føllet er 5 
måneder. Jeg håbede på et mirakel!
I oktober skal hestene igen på stald. Hopperne er 
fjollede, og det går selvfølgelig galt, så de bryder 
gennem hegnet, da de skal lukkes ind. Jeg havde 
ikke troet, at jeg nogen sinde skulle se Rocina 
galopere igen, men hun er åbenbart af en anden 
mening. 

Hun traver og galoperer for fuld hammer og med 
vilde bukkespring og kapriole! Selv på fold kan 
hun fjolle som i gamle dage – hun stejler og hopper 
på begge bagben. Ifølge dyrlægen er Rocina nu 
fantastisk godt gående. I september troede han 
ikke, at hun kunne blive bedre. Desværre var han 
nødt til at beskære hende så meget, at der gik 3 
uger før hun kunne gå nogenlunde normalt, og så 
falder man jo helt ned på jorden igen.

Vi er nu nået til november, og føllet kan tages fra.. 
Rocina har det godt, og nu handler det igen om 
at redde hende. Hun har på den ene hov dannet 
en ekstra sål og på den anden to ekstra såler. Hun 
beskæres hver 4. uge i håb om, at de ekstra såler 

forsvinder, så der kun er en tilbage. Hovbenet 
ligger stadig få millimeter under sålen, men 
hendes hove ser nu næsten normale ud.
Der er endnu lang vej at gå, og jeg håber stadig 
på miraklet!

Julen kommer også til Grønnevang hos Hanne 
Kapitanska og alle hestene. Her har Rocina og 
Chiquita taget forskud på juleløjerne.
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www.pre-horse.dk
Hingsteliste, gallerier, stutteriliste, nyheder og meget, meget mere


