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Leder

Jeg kan altså ikke forstå, at året 
snart er omme. Tiden går så hurtigt, 
men når jeg ser tilbage på året, 
synes jeg også, at der er sket rigtig 
meget. ANCCE har nu administreret 
stambogen et lille års tid, og der er 
ingen tvivl om, at det har været en 
meget stor opgave for dem. De har 
lavet en masse nye tiltag, hvoraf 
mange af dem er rigtig godt tænkt, 
men det har også medført en hel del 
papirarbejde og ikke mindst mere 
arbejde for foreningens bestyrelse. 
Vores forening, der startede som 
en meget lille skare, og som måske 
ikke blev taget så alvorligt af andre 
heste organisationer i starten, har 
nu vokset sig til en forening med 
mange medlemmer og en population 
af P.R.E. heste, som vokser støt. Pt. 
er der registreret 232 heste, og så 
er der måske en 20 stykker, som vi 
ikke kender noget til. Naturligvis er 
den danske P.R.E. bestand latterlig 
lille i forhold til de store avlere i 
Spanien, som har 200 hopper eller 
mere. Men man skal altså lige tage 
i betragtning, at P.R.E. hesten hører 
til minoritetsracerne herhjemme, så 
på det område, klarer de sig ganske 
fortrinligt. Racen er stadig meget 
populær, og den skaber stadig 
begejstring blandt publikum, når den 
bliver vist frem.

Man kan også se en stigende tendens 
til, at folk køber spanske heste hos de 
større hestehandlere herhjemme, og 
det er tit hingste, som folk så vælger 
at kastrere. Et valg, som jeg bifalder, 
fordi disse heste ofte ikke er gode 
nok i avlssammenhæng, men som 
er ualmindeligt dejlige rideheste. Og 
husk nu, at en vallak er lige så meget 
værd at vise frem som hingste og 
hopper, og som ikke mindst kan 
repræsentere racen på bedste vis. 
Det er ikke alle heste ejere, der 
har mulighed for at have en hingst 
stående derhjemme, og hingste er 
nu engang svære at få opstaldet på 

hestepensioner og lignende – også 
selvom de er nemme at omgås.

Foreningen går nu ind i sit 14. 
år, og det er stadig foreningens 
fornemmeste opgave at varetage 
medlemmernes interesser. Dog 
skal det understreges, at det er 
medlemmernes egen opgave at 
sørge for at indsende diverse 
ansøgninger til foreningen og i øvrigt 
holde godt øje med hjemmesiden. 
Foreningens hjemmeside er en vigtig 
informationskilde, som opdateres fra 
dag til dag, og det er også her, at 
medlemmerne kan hente blanketter 
og svar på spørgsmål. Drejer det sig 
om meget vigtig information, bliver 
det også sendt ud til medlemmerne 
med almindelig post. Og skulle der 
opstå tvivl, så ring eller mail til 
bestyrelsen. Hvis ikke man spørger, 
får man ikke noget svar – og husk 
nu, at der ikke er noget, der hedder 
dumme spørgsmål.

Som altid i min leder, bliver jeg lige 
nødt til at nævne vejret! Jeg er af 
den type menneske, som elsker at 
opholde sig udendørs, og jeg sidder 
troligt – næsten – hver aften og ser 
TV2 Vejret. Det vil være synd at sige, 
at jeg ligefrem bævrer af begejstring 
over dette års vejr. For nu at sige det 
lige ud, så var jeg godt muggen over 
især sommervejret, hvor alt sejlede 
i vand i ugevis. Sensommeren var 
heller ikke så spændende, men jeg 
må overgive mig og sige, at oktober 
blev ganske, ganske hæderlig med 
mange solskinsdage. Nogle højtryk 
sørgede også for nogle meget kolde 
nætter, så i år oplevede vi den helt 
fantastiske efterårsdragt på træerne. 
Sådan skal et efterår bare være! Jeg 
har virkelig nydt at ride en tur i 
efterårssolen og indånde duften af 
bladene og den våde jord. Hvordan 
vinteren så vil arte sig, kan kun tiden 
vise. En amerikansk meteorolog har 
forudsagt, at skandinaverne godt 
kan ruste sig til en ægte isvinter, 
men skal vi nu ikke lige klappe 
hesten!

I skrivende stund er årets SICAB i 
Sevilla skudt i gang, og 4 personer 
fra bestyrelsen har pakket kufferten 
og er taget derned. Og rejsen har 
mere end ét formål: Naturligvis 
for at opleve den helt fantastiske 
hestemesse med heste, der er så 
smukke og af så høj kvalitet, at man 
helt taber pusten. En anden grund er, 
at ANCCE har besluttet at modtage 
foreningens repræsentanter med 
en delegation og gaver, og vi kan 
kun tolke det, som at vi absolut 

bliver taget alvorligt af ANCCE. 
Derudover skal der foregå et møde 
med foreningernes repræsentanter, 
så udover at komme hjem med en 
masse oplevelser på messen, får vi 
også noget mere information. 

Vores hjemmeside har også 
undergået en forvandling. Jeg var 
mildest talt træt af programmet, som 
jeg oprindeligt havde lavet den i, for 
det tog en hel krig at opdatere de 
sammenhængende sider. Og bagefter 
skulle jeg tjekke samtlige links, for 
de havde det med at forsvinde under 
opdateringen. Jeg tog konsekvensen 
og lavede en helt ny hjemmeside i 
Frontpage i stedet for. Programmet 
er langt mere brugervenligt, og der 
er ingen sammenhængende sider, 
hvilket forkorter opdateringstiden 
væsentligt, når der skal gemmes 
ændringer. Udgivelsen af 
webstedet er der også sørget for 
i programmet, så det kan faktisk 
ikke være nemmere! Derudover har 
programmet indbyggede formularer, 
så nu kan I som medlemmer melde 
adresseændring og ejerskifte af 
heste direkte på hjemmesiden. Og 
samtidigt er det også muligt at 
melde sig ind i foreningen direkte. 
Jeg har brugt en del tid på at lægge 
hjemmesiden om, men jeg synes, 
at det var tiden værd. Heldigvis 
havde jeg jo lavet alt forarbejdet 
med den tidligere hjemmeside, så 
det var mere layoutet, jeg skulle 
bruge tid på. Galleriet er nok det, 
der har taget mest tid, og i alt består 
hjemmesiden af pt. 148 sider. Men 
det skal altså ikke afholde jer fra at 
få jeres heste på galleriet. Der er 
masser af plads på vores domæne, 
og der vil senere blive mulighed for 
at få sat små videoer på af f.eks. 
salgsheste og avlshingstene. I er 
også meget velkomne til at komme 
med ris og ros, ellers kan jeg jo 
ikke gøre hjemmesiden bedre, for 
hjemmesiden er til for jer.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig 
Glædelige Jul og ikke mindst et Godt 
Nytår. Jeg glæder mig til at se jer 
til arrangementer rundt om i landet 
næste år.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme

Jeg har glædet mig til at skrive 
denne klumme, for endeligt kan 
jeg med sikker forvisning meddele, 
at de seneste måneder har været 
præget af en positiv udvikling i vores 
samarbejde med Spanien, både med 
hensyn til ”gamle” hestepas hos Cria 
Caballar og til det nye samarbejde 
med ANCCE. 

Det har længe været et frustrerende 
og gentagende problem for 
bestyrelsen, at vi ikke formåede at 
hjælpe Jer med alle de pas, som 
manglede hos CC. Hvad skulle vi 
stille op! Vi har skrevet og ringet, 
igen og igen, og vi fik intet svar! 
Vi havde netop forelagt sagen for 
den Danske Ambassade i Spanien 
og overvejede, om vi skulle bruge 
foreningens, hele lille formue på at 
engagere en af deres jurister til at 
få vores pas udstedt! Vores situation 
dengang var, at ANCCE havde givet 
besked på, at de ikke kunne hjælpe 
med de gamle pas fra før 2007.  Dem 
skulle CC gøre færdige. 

Netop som vi var tæt på en 
krigserklæring, blev jeg ringet op 
af Cristina Perregaard, Zeta Horse 
Farm, som er bosiddende tæt på 
Madrid. Cristina kunne berette, at 
hun ved et besøg hos CC havde set 
nogle af de danske pas ligge og flyde 
på et bord og havde spurgt, hvorfor 
de lå der og ikke blev sendt til 
Danmark! Hertil blev der svaret, at 
danskerne ikke havde betalt, samt at 
de kun kunne kontakte den danske 
forening via en telefax, som ikke 
svarede. Jeg blev selvfølgelig meget 
overrasket, men også glad, for der 
eksisterede åbenbart nogle pas. Nu 
måtte vi bare finde ud af, hvordan 
vi kunne få fat i dem, om end ikke 
andet måtte vi sende et bud derned. 

Cristina tilbød at være ”vores mand” 
i Spanien og blev udstyret med 
data og lister over alle pas, som 
vi manglede, og vi modtog også 

hurtigt en regning på enkelte pas, 
som vi aldrig tidligere har været 
konfronteret med. Vi fik systematisk 
ordnet pas for pas suppleret med 
oplysninger m.v. Ved hjælp af ”en 
spansktalende” og insisterende 
Cristina, som både kunne ringe, 
maile og møde op hos CC, lykkedes 
det os at få alle de pas tilsendt, som 
kunne udstedes og en returnering 
af de papirer, som CC af forskellige 
grunde ikke har kunnet færdiggøre, 
således at vi i skrivende stund er 
ved at få klaret de sidste uafklarede 
forhold med CC. 

Det er ikke nemt at takke for 
så uvurderlig en hjælp, men 
bestyrelsen har foræret Cristina 
et års medlemskab og vil ved 
førstkommende lejlighed overrække 
hende en af foreningens specielt 
producerede præmier, som kun gives 
ved helt enestående præstationer. 

Med hensyn til samarbejde og 
optagelse i ANCCE kunne vi med stor 
begejstring, i ANCCES medlemsblad, 
El Cabello, i maj-juni eksemplaret, 
genkende både Heidi Købmann 
Madsen og Nanja Kreutz fra vores 
bestyrelse, som var fotograferet med 
ANCCES direktør for udenlandske 
anliggender på Göteborg Horse 
Show, ligesom der var en særlig 
”fakta rubrik” om den danske 
forening. Artiklen handlede i øvrigt 
om ANCCES besøg i Göteborg og det 
skandinaviske marked - og jeg må 
prale lidt - de andre skandinaviske 
foreninger var ikke repræsenteret 
med en særlig rubrik eller et foto! 
ANCCES medlemsblade kan i øvrigt 
rekvireres hos vores kasserer, 
Anette Thestrup, efter først til mølle 
princippet, mod betaling af porto 
m.v.

Så langt, så godt. Vi er en lille 
forening, men vi har gjort os 
synlige. Det er ingen nem sag, da 
vi ikke har mange ressourcer, stort 
set kun vores frivillige arbejdskraft 
og energien, som hentes i vores 
lidenskab for P.R.E. hesten. Men 
udholdenhed og god arbejdsindsats 
belønner sig. Foreningen har nu 
opnået en god dialog med ANCCE. 
Der er ikke længere problemer 
med kommunikationen, vi får den 
nødvendige information, og ANCCE 
har lovet os at hjælpe med de pas, som 
CC ikke har kunnet færdiggøre. Alle 
procedurer er nye, både hos ANCCE 
og hos os, så det tager formodentligt 
endnu lidt tid, før vi kan håndtere 
alt papir og registreringsarbejde 
rutinemæssigt. Jeg vil bede jer 

være tålmodige og bære over med, 
at der i indkøringsfasen - af og til 
- kan opstå nye ting, misforståelser 
eller ændringer til evt. indsendte 
registreringer m.v.
Vi har nu modtaget indberetninger 
fra avlere, der ønsker indskrivning 
og kåring og afventer nu, hvornår 
ANCCE kan sende en dyrlæge hertil. 
Vi er bekendt med, at Sverige og 
Tyskland er i samme situation, så jeg 
er tryg ved situationen og forventer, 
at ANCCE er ved at koordinere en tur 
og snart melder ud med en dato.

ANCCE har endnu ikke behandlet 
vores ansøgning om optagelse, 
men på alle måder indledt et 
positivt samarbejde med os. Det er 
bemærkelsesværdigt, at vi i oktober 
måned i år har haft 243 besøgende 
fra Spanien på vores hjemmeside, 
der plejer at være 1-10 besøgende pr. 
måned. Det er en god fornemmelse 
at vide, at hjemmesiden efter 
seneste fornyelse, er top professionel 
og tillige i engelsk version. 

I forbindelse med SICAB i november 
i Sevilla har ANCCE udvist en meget 
fin gestus til den danske forening. 
Jeg har modtaget en personlig 
invitation, idet ANCCE ønsker at byde 
os velkommen ved vores ankomst 
og tillige overrække foreningen en 
velkomstgave. Endvidere har ANCCE 
inviteret til et møde med henblik på 
en drøftelse af den aktuelle situation 
i Danmark og evt. forhold, som vil 
være gunstige at få drøftet ved et 
personligt møde. Dette møde glæder 
jeg mig meget til.

Nanja Kreutz, Heidi Købmann 
Madsen, Anna Vestergaard og 
undertegnede vil repræsentere 
foreningen på SICAB. Det vil helt 
sikkert blive en meget lærerig og 
spændende tur, og ikke mindst har 
jeg store forhåbninger til, at vores 
deltagelse og møde med ANCCE 
vil gøre vores relationer mere 
personlige og danne grundlag for 
et fremtidigt godt samarbejde. Jeg 
håber i øvrigt at se rigtigt mange af 
jer dernede!

Til sidst vil jeg gerne nævne, at 
jeg er ærgerlig over de mange 
arrangementer, vi forbereder, hvor 
interessen fra medlemmernes side er 
meget lille eller slet ikke er tilstede.  
Den årlige Picnic tur måtte desværre 
aflyses, da vi langt fra fik tilmeldinger 
nok, på trods af at vi havde fundet 
en god beliggenhed med gode 
faciliteter og et spændende, lærerigt 
og underholdende indslag med 
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Shane Moseley. Til Morten Thomsen 
og Ute Lehmann opvisningen fik 
vi lige akkurat tilmeldinger nok til, 
at arrangementet kunne forsvares 
gennemført, og der var ikke mange 
medlemmer iblandt de tilmeldte.

Efter nærmere overvejelser og 
i betragtning af de begrænsede 
ressourcer, vil jeg anbefale, at vi 
i 2008 skal koncentrere os om at 
bruge kræfterne på en gentagelse 
af de succeser, der har været 
såsom Roskilde og det Fynske 
Dyrskue, Store Hestedag og om 
muligt et enkelt nyt arrangement 
med et fagligt indslag eller måske 
et stævne. Hertil håber jeg, at vi 
evt. i samarbejde med et eller flere 
nabolande kan få arrangeret en 
morfologisk konkurrence, da vi efter 
alt at dømme ikke selv kan stille op 
med et tilstrækkeligt antal heste for 
at arrangementet kan gennemføres 
økonomisk.

Store Hestedag i år var en stor 
succes. Vi kunne desværre ikke, som 
forventet, samle deltagere nok til at 
gennemføre et show, men vi fik en 
gruppe fra vores spirende showhold 
til at ride rundt i ”gaderne” med 
spanske skridt og festligt udstyr. Det 
gav god opmærksomhed og mange 
seriøst interesserede henvendelser 
samt ca. 10 nye medlemmer. Da vi 
endnu ikke har formået at få etableret 
et showhold på Fyn og Jylland, skal 
det selvfølgelig bemærkes, at hvis 
nogen fra Fyn og Jylland har lyst 
til at deltage på Showholdet, er de 
meget velkomne til at kontakte Anna 
Vestergaard.

I 2008 har vi tillige besluttet, at vi 
nu har økonomi til at kunne vise det 
spanske flag til hingstekåringen i 
Herning til marts. Der er nedsat en 
”lille” arbejdsgruppe, som er i færd 
med at planlægge vores stand. Har 
du evt. gode ideer, andre bidrag, 

evt. sponsorater, så er du meget 
velkommen til at kontakte Maybritt 
Rønn.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår 2008, og tak for året, 
der rinder ud. 

Jeg skal hermed rette et særligt 
tak til alle de positive kræfter der 
har gavnet vores forening, såvel 
vores bestyrelse, de menige aktive 
og passive medlemmer og ikke 
medlemmer, som blot har givet en 
hjælpende hånd. Det har været en 
fornøjelse, men også en udfordring 
at være formand. Jeg forventer mig 
meget af 2008. 

Lisbeth Spindler
formand

Hest & Rytter 2008 i Herning

13. - 16. marts 2008

Mød os på Messen
Den årlige hingstekåring i Herning 
er på trapperne, og det er 
Nordeuropas største hestemesse. 
Foreningen har besluttet at have 
en stand på messen, og vi vil 
være der alle dagene, hvor vi 
selvfølgelig håber, at mange af 
jer vil kigge forbi.

Få dit materiale på standen
I den forbindelse opfordrer vi 
stutteri ejere og hingsteholdere 
at lave noget materiale om deres 
stutteri og avlshingste til standen. 
Også gerne salgsannoncer m.v. 
Send det i god tid til formanden.
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Store Hestedag 2007

af Charlotte Eichel Larsen

Den meget populære Store 
Hestedag på Roskilde 
Dyrskueplads blev endnu engang 
rigtigt godt besøgt af både 
heste og publikum. Det var ikke 
det varmeste vejr, men i det 
mindste holdt det tørt! Det var 
bemærkelsesværdigt, da jeg 
trådte ind på dyrskuepladsen 
lørdag morgen, at stemningen 
mindede meget om det årlige 
dyrskue. Dog manglede 
der lyde  som ”MUH, MÆH, 
KYKKELIKYYY”, og ikke mindst 
de store landbrugsmaskiner. 
Der var kort sagt masser af 
plads til heste, heste og heste. 
Nå ja, og så var der jo lige de 
mange rideudstyrsforretninger, 
som havde pakket de helt 
store lastbiler med alt, hvad et 
rytterhjerte kan begære.

På Store Hestedag kan man 
få sin hest bedømt, uanset 
om den har stamtavle eller ej. 
Der er dressurkonkurrencer, 

springkonkurrencer og show. 
Foreningen stillede med en 
stand ud for stalden, hvor P.R.E. 
hestene stod, og vores stand 
blev rigtig godt besøgt. Sara 
Krabbe udstillede sin hoppe, 
Comprometedora, som opnåede 
9 point og blev fløjhoppe. Hanne 
Kapitanska udstillede sin hingst, 
Chico IV; som opnåede 8 point. 
Mia Kerstens stillede med et 
afkom efter Chico IV, Chiquita, 
som også opnåede 8 point.

Det var ikke lykkes at samle 
showholdet til en opvisning i 
den store ring, men det blev da 
til 6 ekvipager, som red rundt i 
gaderne og lavede reklame. De 
var et fantastisk blikfang, og alle 
uden undtagelse lagde mærke 
til dem. Selvom ruten ikke var 
så lang, tog det tid at få den 
gennemført, for publikum kom 
hen og snakkede med rytterne 
og skulle da også lige klappe en 
ægte P.R.E. Anna Vestergaard 
stillede med sine to hingste 

Ballesto II og Barroco III, Bent 
Jørgensen kom med Chavala, 
Irene Bothmann stillede med sin 
vallak Lempa, Anne Schaumann 
kom med sin hoppe Deseada, og 
Sara Krabbe, som allerede havde 
sin hoppe, Comprometedora, 
med til udstilling. Rytterne 
skiftedes til at ride sammen på 
en gruppe med 4 ryttere. Det var 
ikke alle ryttere, der kunne være 
med begge dage. Barroco gik 
med en dame bagpå – i form af 
Nynne – og det så fantastisk ud, 
når rytterne kom ridende i deres 
farvestrålende kjoler og spansk 
optømning. De var virkeligt et 
flot syn!

Der var travlt i standen, og vi 
fik solgt blade og kasketter, og 
ikke mindst fik vi en del nye 
medlemmer. Ute Lehmann, som 
lavede opvisning i den store 
ring, kom også og besøgte os 
og så annoncen med hendes og 
Morten Thomsens kursus, som 
skulle foregå måneden efter. Vi 

Farvestrålende spanske ryttere og heste på vej gennem gaderne på Store Hestedag. De skabte blikfang, og 
mange ville hen og snakke og klappe de smukke heste.
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fik en god sludder, og det endte 
med, at hver gang Ute gik forbi 
vores stand med sin brune P.R.E. 
vallak, fik hun ham til at lave 
spanske skridt. Vi havde også 
jævnligt besøg af beslagsmeden, 
som efterhånden blev fast 
inventar. Anna Vestergaards to 
hingste skulle have haft smed 
inden Store Hestedag, men 
smeden meldte først sin ankomst 
til om mandagen, hvilket jo var 
for sent. Så Anna tog chancen og 
tog begge heste med alligevel. 
Først var det Barroco, som tabte 
sko, og til sidst var det Ballesto, 
som i ophidset stemning fik 
sparket hul i sin boks og dernæst 
trådte en sko af. Men det blev 
hurtigt ordnet af en af pladsens 
beslagsmede, som var meget 
hurtigt til at lægge skoene på 
igen. 

Anne Schaumann havde 
også meldt Deseada til 
dressurkonkurrencen, hvor 
hendes datter, Cora, skulle ride. 
Men lidt dårlig planlægning af 
starttider gjorde, at Cora og 
Deseada meldte fra, da de også 
var meldt til en anden udstilling, 
som foregik på samme tidspunkt. 
Hvis bare Cora og Deseada havde 
fået en starttid, der lå bare en halv 
time før den anden konkurrence, 
kunne de have nået begge dele. 
Det var virkelig ærgerligt, for 
Deseada var så godt gående og 
kunne sagtens have givet de 
andre ryttere kamp til stregen i 
dressurkonkurrencen. 

Det var to udbytterige dage på 
dyrskuepladsen, som summede 
af heste og hestesnak. Det er et 
rigtigt godt tiltag, og der er ingen 

tvivl om, at Store Hestedag er 
kommet for at blive. Det er 
også sikkert, at foreningen vil 
være repræsenteret hvert år, da 
interessen for P.R.E. heste er stor. 
Tak til rytterne, som var med til 
at gøre dagene så festlige og tak 
til de mange hjælpere, vi havde i 
standen. Vi ses til næste år den 
første weekend i september. 

Stemningsbilleder fra to dejlige dage på Store Hestedag. Fra øverst til venstre: Anna Vestergaard og Ballesto 
II i “vaskehal”. Altid fotogene Sara Krabbe og Comprometedora. G. Halling Nielsen på talerstolen til et foredrag 
om hestens udvikling. Cora Schaumann Nielsen og Deseada LXXXI. Nogle fra “show i gaden” holdet - Barroco 
III, Comprometedora, Deseada LXXXI og Ballesto II. Chico IV, Ballesto II og Barroco III i foredraget om hestens 
udvikling. Comprometedora til udstilling, som opnåede 9 point og blev fløjhoppe. Barroco III med bagrytter 
gennem gaderne. Chico IV og Hanne Kapitanska til udstilling. Han opnåede 8 point.
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P.R.E. som OL hest på det amerikanske hold
af Charlotte Eichel Larsen
Kilde: El Caballo Español

Der er gode chancer for, at der vil 
være en P.R.E. hingst blandt hestene 
på det amerikanske OL dressurhold 
til OL i 2008. 

Ekvipagen er indtil videre reserve og 
har været i træningslejer hos Klaus 
Balkenhol i Tyskland hele september 
og oktober måned.

Den meget smukke og talentfulde 
P.R.E. hingst, Rociero XV, blev købt 
af Margaret Carrera i 2002. Hun faldt 
øjeblikkeligt for hingsten og tog ham 
med hjem til USA. Margaret vidste, 
at denne hest var noget helt særligt, 
og hun begyndte at lede efter den 

Rociero XV med sin rytter og træner Kristina Harrison

helt rigtige rytter til ham. Valget 
faldt på Kristina Harrison, som 
er blevet meget begejstret for at 
arbejde med hingsten. Hun fortæller, 
at han har en fantastisk arbejdsiver 
og er derudover meget smidig, så 
øvelserne er ikke svære for ham at 
lære. Han er en intelligent hest, så 
det er nogle gange en stor udfordring 
at være klogere end ham! Han kan 
lave alle øvelser uden besvær, men 
især hans piaff er helt uovertruffen.

Kristina Harrison starter mange 
stævner på ham, og deres mål er 
helt klart at komme med på det 
amerikanske hold og ikke mindst at 
komme med til OL næste år.

Rociero er født den 17. februar 

1995 hos avleren Antonio Torrico 
Fernandez. Hans blodlinier er 
Bohorquez, Militar og Gacia Perea.

Hvem er det så, der siger, at P.R.E. 
heste ikke har gang? Rociero XV er 
beviset på de mange P.R.E. heste 
rundt om i verden, som besidder en 
gang, der kan tage pusten fra en. 
Har man en så talentfuld hest, er 
det bare om at holde hesten sund og 
glad og dermed bevare sin iver for at 
arbejde.
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Et godt og givtigt kursus

Kursuseftermiddag med Ute 
Lehmann og Morten Thomsen 
– fra unghest til grand prix

Af Nanja Kreutz

Lørdag den 20. oktober havde 
den Danske P.R.E. Avlsforening 
inviteret til kursuseftermiddag med 
”Natural Horsemanship” instruktør, 
Ute Lehmann, og dressurrytter 
og berider, Morten Thomsen. Det 
blev afholdt på Morten Thomsens 
nye faciliteter ved Silkeborg. 
Faciliteterne var helt overvældende 
– et gennemtænkt og smukt byggeri, 
hvor der var kræset for detaljerne. 
Dansk P.R.E. Avlsforening er meget 
glad for, at Morten Thomsen ville 
stille disse omgivelser til rådighed for 
arrangementet. Foreningen havde via 
Internettet og opslag på rideskoler 

og rideudstyrsbutikker fået samlet 
42  deltagere. Foreningen takker for 
den store opbakning. Dem, der ikke 
deltog, gik helt sikkert glip af noget.

Ute Lehmann startede med at vise 
basis øvelser og forklare baggrunden 
for sit arbejde. Hun viste på Morten 
Thomsens flotte P.R.E. hingst, 
Doncel 16, og en varmblodshoppe, 
hvordan hun via simple værktøjer 
– pres og pause – kunne få hesten 
til lynhurtigt at forstå, hvad hun 
ville have den til. Det var ifølge 
Ute vigtigt, at man over for hesten 
indtog rollen som den motiverende 
og konsekvente lærer, således at 
hesten efterhånden fandt ud af, at 
den kunne stole på og have tillid til 
os. Bestemte signaler skal altid have 
samme betydning. Venlig berøring af 
hesten med vores hjælpemiddel er 

også vigtigt i forhold til, at hesten 
kunne føle sig tryg. Blev hesten 
f.eks. urolig pga. uvante omgivelser, 
kunne man anvende de basisøvelser, 
som var kendte for hesten, hvilket 
ville få den til at slappe af. Der 
blev undervejs stillet rigtigt mange 
gode spørgsmål, og det er vores 
indtryk, at alle følte, at de fik noget 
med hjem, som de kunne arbejde 
videre med. Ute og hendes veninde 
Judith viste et flot show med deres 
brune P.R.E vallakker. Med meget få 
signaler kunne de få hestene til at 
gøre hvad som helst. 

Herefter gik Morten i gang med at 
bygge videre på Utes basis arbejde 
for at vise, hvordan værktøjerne 
naturligt kan indarbejdes i den 
videre træning af hestene. Han 
viste, hvordan man kommer i 
gang med spanske skridt og piaff. 
Ligeledes fortalte han, at han 
bruger disse øvelser til at få mere 
rummelighed og bedre løft i traven. 
Dette så vi demonstreret både på en 
varmblodhoppe og Doncel. Mortens 
hustru Sarah viste på sin hoppe, som 
ifølge Morten ikke havde en speciel 
god gang eller talent, at hun, ved 
at bruge Utes værktøjer og Mortens 
spanske skridt og piaff øvelser, 
havde givet hoppen en betydelig 
bedre gang. Hoppen havde desuden 
fået et større selvværd og mere mod. 
Til sidst viste Morten et program på 
en øvet hest. Han fortalte, mens han 
red, hvad der var vigtigt at huske 
– f.eks. i galop piruetten osv. Det var 
imponerende. 

Til allersidst viste Judith, at hendes 
hoppe kunne gå i trailer. Som Morten 
pointerede, var det ikke noget, 
vi havde set før, og det var ikke 
noget, vi nogensinde ville komme 
til at se igen. Først kørte Ute bil 
og trailer, og Judith sendte sin hest 
i traileren, mens bilen kørte. 
Derefter satte Judith sig op på 
hesten og galoperede ind i traileren 
- også mens den var i bevægelse. 
Til sidst kørte Judith selv bil og 
trailer, mens Ute holdt hesten. På 
Judiths kommando slap Ute hesten, 
hvorefter den selv galopperede ind 
i den kørende trailer! Bagefter fik 
vi historien om, at Judith havde 
fået denne hoppe som halvanden 
årig, hvor ingen kunne styre den. 
Da Judith skulle hente hesten tog 
det 3 timer at læsse den. Det var 
simpelthen fantastisk.
Vi håber, at vi i fremtiden kan få 
flere lignende arrangementer stablet 
på benene, og at medlemmerne vil 
støtte op om dette.

Ute Lehmann og hendes P.R.E. vallak, Mimbrero III, i spanske skridt. 
Fotos fra kurset blev desværre så dårlige, at de ikke kan vises i bladet.
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Kunstig befrugtning og rugemødre

af Charlotte Eichel Larsen
kilde: El Caballo Español

I juni nummeret af Paso Español 
kunne I læse om Spaniens forskning 
i kunstig befrugtning. Vi har 
praktiseret det herhjemme siden 
1970’erne, og der forskes fortsat i 
det. Spanierne har også fundet ud af, 
at sædkvaliteten hos P.R.E. hingste 
er særdeles udmærket som frisk 
sæd og kølesæd. Men når der laves 
frysesæd, har det vist sig, at kun 
omkring 30% af hingstene har sæd 
af så god kvalitet, at den kan bruges 
som frostsæd. Dette er ikke pga., at 
spanierne ikke har praktiseret det 
lige så længe, som vi har, men af 
simple genetiske grunde inden for 
racen. Frieser hestene har samme 
problem. 

Spanierne anbefaler derfor, at 
skal man lave frostsæd, skal det 
være, mens hingsten er i sin mest 
frugtbare periode af sit liv. Ældre og 
gamle hingste har ikke kvalitet nok 
i sæden, til at det kan bruges som 
frostsæd. Derudover har det også 
vist sig, at når en hoppe insemineres 
mellem 12 timer inden ovulation 
(ægløsning) og til 6 timer efter 
ovulation, opnår man den højeste 
drægtighedsprocent. 

Der forskes også i ægtransplantation 
i Spanien. Det er allerede gjort 

med succes inden for Frieser avlen, 
hvor den dansk ejede og meget 
højt kårede hoppe, Emmy Van de 
Zuiderwaard, i øjeblikket går rundt 
med ”falske firlinger”. Hoppen er 
selv drægtig, og så er der indsat 
æg i 3 varmblodshopper. Det er en  
måde at firdoble godt afkom på, da 
hopper som bekendt kun får 1 afkom 
om året. Der er en del ”for” og 
”imod” denne metode. Dem, der er 
”for” metoden, kan se perspektivet 
i at kunne nå et avlsmål væsentligt 
hurtigere. Her er der mulighed for 
at bygge en stærk og 
racetypisk hoppestamme 
op på ganske få år og ikke 
mindst bibeholde racetypen 
og de gode kvaliteter hos 
racen. Dem, der er ”imod”, 
mener, at det kan gå hen 
og blive farligt for racen, 
hvis denne metode bliver 
for udbredt. For mange af 
de samme og ens afkom – 
også afstamningsmæssigt 
– kan ende i indavl, hvis 
det altid er de samme 
avlsdyr, som udpeges som 
de bedste og selekteres 
som sådan, når de kåres. 

Ægtransplantation hos 
P.R.E. hestene er endnu 
ikke så udbredt, og det er 
spørgsmålet, hvor udbredt 
metoden nogensinde vil 

blive. Populationen af P.R.E. heste 
verden over er meget stor, og med 
god fornuft kan man undgå indavl. 
Jeg kan personligt se idéen, hvis man 
har en hoppe, der f.eks. pga. alder 
eller skader på livmoderen, stadig 
kan reproducere med rugemødre. 
Jeg gætter på, at metoden kun vil 
blive benyttet, når der er tale om 
elite avlsdyr.

I oktober-november nummeret 
af El Caballo Español har ANCCE 
lavet en rundspørge hos avlerne i 
Spanien. Der er stillet 60 spørgsmål 
til alt fra kunstig befrugtning til 
markedsføring og brugerfladen på 
ANCCEs hjemmeside. F.eks. mener 
47% af de adspurgte avlere, at 
kunstig befrugtning vil have en 
positiv indflydelse på salg af P.R.E. 
heste, og hele 67% mener, at kunstig 
befrugtning vil have en positiv 
indflydelse på selve avlen. 56% 
mener, at man ikke skal give kårede 
hingste begrænsede antal hopper 
pr. år, og hele 76% vil ikke have 
basiskåringen afskaffet. Derudover 
mener 81%, at det er nødvendigt at 
få taget røntgen af hestens ben m.v. 
for at kunne bruge hesten i avlen. 
68% går ind for ægtransplantation, 
og de 65% mener også helt klart, 
at ægtransplantation skal kunne 
udføres af enhver dyrlæge.

Resultatet af undersøgelsen viser helt 
klart, at de spanske avlere går ind 
for moderne metoder. De siger også 
god for, at der bør være restriktioner 
omkring kunstig befrugtning, så det 
ikke løber løbsk. 

Hoppen insemineres. Foto fra El Caballo Español.

Hingsten tappes. Foto El Caballo Español
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Barroco III, In memoriam
P.R.E. hingsten Barroco III, ejet 
af familien Vestergaard, døde 
pludseligt af et hjertestop på sin fold 
den 24. september i år. For familien 
er det et stort tab – både af en 
fantastisk ridehest, men også som et 
familiemedlem. 

Barroco blev født den. 1. marts 1993 
i Spanien og blev som 4 årig kåret 
og solgt. Han havde skiftende ejere 
rundt om i Europa, og mange ar 
på hans næseryg og andre steder 
på hans krop, vidnede om en hård 
tilværelse. Han endte til sidst hos en 
hestehandler i Holland, som dernæst 
solgte ham videre til en hestehandler 
på Sjælland, hvor en familie på 
Sydsjælland fandt ham. De havde 
ham kun kort tid, før de måtte sælge 
alle deres heste pga. skilsmisse. 

I familien Vestergaards varetægt 
forvandlede denne mishandlede og 
misforståede hest sig til en smuk, 
trofast og velopdragen hingst. Han 
fik sul på kroppen og fik muskler, og 
nu lignede han den hest, som han var 
opdrættet til at være: En racetypisk 
og smuk P.R.E. hingst. Hans trofaste 
passer og part, Karin Zivadinovic, fik 
et helt specielt forhold til ham, og 
derfor er det også et meget stort tab 
for hende.

Barroco nåede at blive udstillet til 
DAMOCHA i 2003 og blev udstillet på 
Roskilde Dyrskue i 2004, hvor han 
blev rost af G. Halling Nielsen for 
at være en klassisk og barok type. 
Han har medvirket i utallige shows 
rundt om i landet i foreningens 
regi. Hans gode temperament og 
opførsel i særdeleshed gjorde ham 
selvskrevet til at blive vist frem til 
et larmende publikum, hvor både 
hunde og paraplyer kan opfattes 
som et faremoment for enhver hest. 
Han var et godt eksempel for racen. 

Vi vil huske ham som en pragtfuld 
showhest, der elskede at være i 
centrum og at vise sig frem. Og 
vi kan glæde os over, at han i de 
sidste år af sit liv oplevede at blive 
elsket, beundret og ikke mindst at 
blive behandlet og passet, som en 
hest skal. Selv om Barroco ikke 
er mere, så har vi mange dejlige 
minder om ham. Og på foreningens 
vegne takker vi ham for at have 
repræsenteret racen på en så god, 
fornem og nobel måde.



12 13

Referat fra showmøde 6. oktober
Tilstede var følgende:
Bent og Gina Jørgensen, Hanne 
Nørgaard, Anna Vestergaard, 
Nynne Birch, Lisbeth Spindler, Sara 
Krabbe, Anne Schaumann og Karin 
Zivadinovic.
Irene Bothmann og Lika Ottosen 
er også med på showholdet, men 
kunne ikke deltage. 

Anna, Bent og Hanne træner Vaquera 
ridning, så vi er klar til foråret. Anne 
Schaumann og Irene Bothmann 
træner paiff. Sara Krabbe træner 
med bagrytter. 

Vi regner med at kunne vise nogle 
af følgende ting: (vogn), vaquera, 
spanske skridt, bagryttere, paiff, 
”tyrefægtning”. 

Vi kalder showet ”La Sorpresa 
Española” (den spanske 
overraskelse), da vi ikke helt 
ved hvad showet ender med at 
indeholde. Vi snakkede også om, at 

det jo kunne være godt også at få 
nogle jyder med, eller hvis jyderne 
selv arbejdede med et showhold. 
De tilstedeværende ved havde 
ikke noget imod at splejse om en 
transport og køre til Jylland til større 
arrangementer. Det kræver jo nok 
også, at jyderne støtter os lidt mere 
herovre til arrangementer m.m.

Alle havde rigtig mange gode ideer, 
og de virkede som om, at alle havde 
nydt sommerens shows. Vi fik også 
set video fra showet i sommer, og 
det var jo rigtig skægt at se. Alle 
syntes, at dyrskuerne/hestedage 
m.m. havde været en stor succes, og 
de havde bestemt ikke tabt lysten. 
Alle havde masser af blod på tanden 
og var oplagte til endnu en sæson. 

Vi har planlagt, at vi alle påbegynder 
egen træning hurtigst muligt, og at 
vi så mødes - formentlig en gang om 
måneden - her i vinter og derefter 
flere gange op til arrangementerne. 

Vi har fået lov til at benytte 
Frederikssund Ridecenter og et 
ridehus på Hørsholmvej 11, 3050 
Humlebæk – ejeren af dette sted har 
vist en spansk vallak, men vi er ikke 
sikre på, at de er medlemmer. 

Vi vil forsøge at filme show og 
træning, hver gang vi mødes, så vi 
selv kan se det og få det rettet til, og 
samtidigt kan vi ogsåå holde møder 
uden hest og arrangere, organisere 
m.m. 

Vi har udnævnt Kirsten Reuther 
om koordinator for showet, og hun 
er fuld gang med at lave show. Vi 
regner med, at det kommer til at 
foregå som en slags kvadrille, og så 
skal de forskellige ting vises frem på 
den ene eller den anden måde. 

Mødet sluttede i god ro og orden.

Priser for ydelser 2008
KODE YDELSE PRIS KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning 637,50 401 Kopi af pas 535,00

115 Fornyelse af pas 637,50 413 Ejerskabskort 325,00

206 Basiskåring 362,50 504 A Blod - genotype 535,00

218 2. forsøg basiskåring 362,50 504 B Blod - DNA/ID 535,00

220 Viderekåring 325,00 504 C Blod - blodtypebestemmelse 535,00

231 2. forsøg viderekåring 325,00 607 Ændring af hestenavn 735,00

243 Farvetest 475,00 619 Ændring af ejerskab 325,00

309 Eksport certificat 325,00 700 Avlerkode/heste ejer kode 1.200,00/100,00

310 Indskrivningscertifikat 140,00 Bedækningsattest pr. stk. 50,00

Priserne i tabellen afspejler, hvad 
ANCCE skal have for bestilling af 
ydelserne. I prisen er inkluderet 
foreningens gebyr, da vi skal have 
porto, kuverter m.v. dækket ind. Alt 
bliver sendt anbefalet til ANCCE, og 
det er ret dyrt. 

Derudover er priserne ekskl. bestill-
ing af dyrlæge/kåringskommission 
med flyrejse, ophold m.v. Det kom-
mer oveni det endelige beløb for 
f.eks. indskrivning af føl og kåring/
viderekåring.

Bestilling af ydelser
Når du bestille en ydelse, skal du 
udfylde ansøgningen SOLICITUD 
SERVICIO INTERNACIONAL, som du 
kan downloade fra vores hjemme-
side. Der skal udfyldes én blanket 
pr. kode! Derudover skal du have en 

avlerkode eller en heste ejer kode, 
før du kan få ydelser fra ANCCE.

Forskellen på disse to koder er føl-
gende:
Avlerkode
Du er ejer af en eller flere P.R.E. 
hopper.
Heste ejer kode:
Du er ejer af en eller flere P.R.E. 
hingste/vallaker. 

Der er en stor prisforskel på disse to 
koder, og ANCCE skelner altså mel-
lem, om man har hopper, som man 
avler på, eller om man har en hingst, 
som man rider - og måske avler 
med. En stor del af avlerne i Spanien 
har begge dele til deres avlsarbejde. 
Derudover er det ikke så almindeligt, 
at hopperne bruges som rideheste.  

Ejerskabskort
Det forholder sig sådan, at ejer-
skabskortene på P.R.E. heste er ob-
ligatorisk. Før i tiden skulle vi enten 
overdrage hestens pas til Cria Cabal-
lar, når de var i landet, eller sende 
passet til Spanien for at få lavet 
ejerskifte. Det er alt for risikabelt, 
da passet kan blive væk undervejs. I 
stedet har ANCCE udviklet ejerskab-
skortet, som er et løst stykke papir, 
der skal ligge i passet. Papiret er et 
bevis på, hvem der ejer hesten. Hvis 
hesten bliver solgt, skal den nye ejer 
skrive sit navn og adresse bag på ko-
rtet og sende det til ANCCE. Herefter 
modtager ejeren sit nye ejerskab-
skort. På den måde har ANCCE også 
styr på, hvem der har hvilke heste, 
da der hvert år “forsvinder” mange 
P.R.E. heste.
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I maj-juni nummeret af ANCCEs 
medlemsblad, El Caballo Español, 
kunne man finde et stort billede af 
Heidi Købmann Madsen og Nanja 
Kreutz i selskab med ANCCEs 
repræsentanter til Göteborg Horse 
Show i februar i år.

ANCCE har gennem hele året 
deltaget i store heste arrangementer 
rundt om i Europa og har samtidigt 
holdt møde med de andre foreninger 
rundt om i verden. Til Göteborg 
Horse Show var det Skandinavien, 
der var på dagsordenen, og til mødet 
blev der fortalt om ANCCEs mange 
nye tiltag, og hvad foreningerne i 
Skandinavien skulle foretage sig 
og ikke mindst melde ud til deres 
medlemmer. 

Vi er kommet på ANCCEs verdenskort
I artiklen bliver der nævnt, at 
Skandinavien er en region med den 
største tradition for heste, hvor der i 
snit er 28 heste pr. 1000 indbyggere, 
hvor der f.eks. i Tyskland kun er 
12 heste pr. 1000 indbyggere, 16 
i England og 8 i Frankrig. Dette 
skulle man ellers ikke tro, men det 
er resultatet af en undersøgelse 
lavet af det svenske universitet for 
Landbrugsforskning, og tallene er 
fra 2001. Der er ca. 250.000 heste 
i Sverige og 150.000 i Danmark. 
Dette er de heste, som er behørigt 
registrerede. Dertil kommer de 
heste, som ikke er registreret nogen 
steder. 

Ifølge artiklen skulle Sverige have 
omkring 500 P.R.E. heste, mens der 
er i Danmark er omkring 150. Vi 

ved dog pr. dokumentation, at der 
omkring 250 P.R.E. heste i Danmark i 
øjeblikket, og tallet stiger i takt med, 
at der kommer nye føl til næste, og 
at der fortsat importeres nye heste 
til landet.

I artiklen er der en faktaboks om den 
danske forening, hvor der står, at vi 
afholdt den årlige generalforsamling 
den 17. maj (der skulle vist have 
stået marts!), og en ny bestyrelse 
blev valgt. Hele bestyrelsen er 
derefter nævnt – og der er ikke en 
eneste stavefejl i navnene! 

Der er ingen tvivl om, at vi har 
gjort os bemærkede hos ANCCE, 
og vi har efterfølgende haft en god 
kommunikation med dem. 

Foto fra mødet i Göteborg, februar 2007. Fra venstre står Javier Condes, Heidi Købmann Madsen, Nanja Kretuz 
og Pedro Pons.
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Showridning med spanske heste

Af Lika Ottesten

Det er i år lykkes at få et helt 
lille hold op at stå med ridning på 
spanske heste på Sjælland! Det 
startede jo med i foråret, at Lisbeth 
og Anna ville vise noget på Roskilde 
dyrskue. Og så prøvede de at samle 
en ”talentmasse” for at finde ud af, 
hvad folk egentlig går og laver med 
deres spanske heste.

Da jeg blev kontaktet, havde man 
ikke besluttet, hvor træningen skulle 
forgå – så jeg var hurtig til at sige, at 
jeg jo havde hest i en rideklub, som 
har en springbane, som nogenlunde 
svarer til dyrskue ringen i størrelse, 
så vi kunne bruge den til at træne på. 
Det skulle jeg aldrig have foreslået!! 
For så fik vi jo som bekendt det mest 
våde forår i mands minde. Det er kun 
anden gang på de 20 år, hvor jeg har 
været på ”Hedehusgården”, at vores 
baner har ligget under så meget 
vand. Det kræver sin ”søhest”.

Nå men den første træning gik fint, 
og vi kom godt fra start under kyndig 
vejledning af Thomas Majholdt, som 
med stor ro kikkede os lidt an den 
første gang og prøvede at sætte 
os sammen, så at hestene kunne 
komme til at gå tæt sammen uden 
at ”skændes”. Her kom min første 
gode oplevelse. Da jeg rider en 
hoppe, var jeg på forhånd lidt nervøs 

Noget af showholdet stillede op og lavede show i Albertslund - og igen 
med utrættelige Carsten som guitarspillende Don Juan.

for alle de hingste, som var mødt op. 
Jeg blev sat sammen med Irene og 
Lempa (vallak), og det var som om, 
de havde været venner altid! Jeg 
kom i tanke om, at vi til opvisningen  
i 2005 (den med pap tyren) også 
havde trænet med Lempa, og det var 
som om, at de to år var gået, uden at 
nogen af dem havde opdaget det. De 
gik side om side, som om de aldrig 
havde været adskilt.

Efter en del udskiftninger fik vi samlet 
et helt flot hold til opvisningen i 
Roskilde med de sidste udskiftninger 
så sent som onsdagen før; altså to 
dage forinden! Her kom Sara krabbe 
lige ind fra højre og gik professionelt 
lige ind i kvadrillen. Flot gået. Og  så 
Tanja og Gabrielle, som også trådte 
til helt til sidst. 
 
De første par gange vi red på 
Hedehusgårdens springbane, var 
den ikke blevet ordnet på grund 
af vandet, så vi kunne ikke bruge 
banen fuldt ud – og jeg havde lovet 
ride klubbens bestyrelse, at hvis vi 
måtte træne på banen, så ville nogle 
af de spanske heste måske gerne 
komme til vores store springstævne  
den 30. juni og 1 juli, hvor vi skulle 
holde Sjællandsmesterskaber i 
spring for ponyer.

Da vidste jeg ikke, at det var her, 
at den spanske berider, Miguel 

Barrionuevo,  skulle komme og 
holde kursus (det havde jeg ellers 
ønsket mig meget at deltage i, men 
nu havde jeg jo lovet
ride klubben en opvisning). De 
havde selv været ude og skaffe ”det 
sorte guld”, friseropvisningen, som 
også var med i Roskilde. Så der var 
jo noget at leve op til.  De skulle 
ride lørdag, og vi var programsat 
til søndag lige før den store 
præmieuddeling (lige der, hvor der 
er flest tilskuere).

På dagen skulle vi være 4 spanske 
heste. Det var besluttet (og trænet), 
at jeg skulle ride det samme program 
som i Roskilde, sammen med Anne 
Shaumann. Så skulle Rikke Hartmann  
komme med sin hingst,  Almirante,  
og Hanne Kaptanska skulle komme 
med Chico. Jeg har jo købt min 
hoppe hos Hanne, og min Cariñosa  
er halvsøster til Chico. Vi skulle alle 
mødes en halv time før opvisningen, 
og jeg var redet rundt og havde 
sagt goddag til alle ved ankomsten. 
Vi startede på med at varme op og  
ventede på Hanne. Vi havde alle set, 
at hun var kommet. Vi blev kaldt på 
banen, men stadig ingen Hanne og 
Chico! Hvad kunne der være sket? 
Nå, men vi andre gik på banen og 
blev præsenteret, og mens vi red, 
så jeg, at Hanne gik rundt med 
Chico på opvarmningsbanen, og 
jeg ”tænkte bare der ikke er sket 
noget med nogen af dem! Nå, men 
Rikke red rundt på den store bane 
og viste sin flotte hingst frem iført 
Hannes ridekjole, og Anne og jeg 
gennemførte vores program. Der 
blev klappet en del, og jeg tror, at 
nogen af dem, som ser mig ride til 
daglig fik lidt mere indtryk af, hvad 
alt det mærkelige ”træning”, jeg 
går og laver til daglig med lange 
liner og masser af skridt øvelser på 
banen, og så ellers en masse ture i 
Hedeland,  kan bruges til.

Jeg var jo meget spændt på at høre, 
hvad der var sket med Hanne og 
Chico. Det viste sig, at han jo var 
midt i bedæknings sæsonen og kom 
lige fra dyrlæge Berner Olsen og 
direkte til Hedehusene, og her blev 
han så mødt af et syn af ”masser” af 
lækre spring ponyer i alle størrelser, 
som stak bagdelen ud af diverse 
trailere og blev trukket omkring! Det 
kan vel blive for meget for enhver 
avlshingst! Jeg kan personligt godt 
forstå, at hun ikke ønskede at 
sætte sig op på Chico, men der var 
flere blandt publikum, som kom og 
spurgte mig bagefter, om de der 
spanske hingste er meget vilde. 
Hertil måtte jeg jo svare, normalt 
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nej! Men i denne situation var det 
nok forståeligt.
 
Der blev taget nogle meget flotte 
billeder af os, som ligger på 
rideklubbens hjemmeside, som 
hedder www.hgrk.dk Jeg har lånt et 
par stykker til artiklen. Kort tid efter 
dette blev jeg kontaktet af Anne 
Schaumann, om jeg ville være med 
til en opvisning til Albertslund festuge 
i uge 34. Vi skulle lave en opvisning 
om søndagen den 26. august. Inden 
da skulle vi så øve 3 gange, og 
denne gang skulle vi så have Bent 
med i Kvardrillen, i stedet for at han 
skulle køre med hestevogn. 

Min hest havde haft en ”dejlig 
sommerferie” på græs væk fra 
gården, men på grund af den 
megen regn så var det blevet lidt 
af et mareridt, hvor hestene sloges 
om det sparsomme græs, som var 
tilbage, og i den ug,e hvor min 
sommerferie skulle afholdes, fik 
den en alvorlig skade på venstre 
bagben! Den skulle fortsat blive på 
folden med stor forbinding på, fordi 
stalden var lukket og var ved at blive 
malet. Der var bare ikke noget at 
spise på folden, så  jeg skaffede i en 
fart noget hø, så de ikke skulle sulte. 
Dette skriver jeg som en advarsel 
til andre, for det har givet os følger, 
som vi stadig slås med.
 
Midt i ugen skulle jeg til 
”Verdensmesterskab i Hestevogn 

for ponyer” på Dorteaslyst ved 
Knabstrup, hvor jeg var inviteret til 
at skulle lave underlægningsmusik 
til de enkelte ekvipager i dressur 
og kegle kørsel. Jeg havde jo lovet 
mig til denne opgave for næsten et 
år siden, så en anden måtte tage sig 
af min hest og omlægge bandage 
og modtage dyrlæge (og man er jo 
en hønemor), men det var gået fint, 
og såret helede som det skulle. Da 
jeg kom hjem igen, skulle vi jo så 
genoptræne langsomt, og det gik fint. 
Så oprandt den dag, hvor vi skulle i 
gang med vores første træning til 
opvisningen i  Albertslund. Vi fik 
sat en dato, men inden vi kom så 
langt, var Hedehusgården sat under 
karantæne med frygt for en Kværke 
epidemi. Vi måtte aflyse træningsdag 
2, og vi begyndte at tale om, at 
jeg måske skulle ride Bents anden 
hest, Boheme. Men så indløb en 
besked fra Dyrlægen. Prøven havde 
været negativ for kværke bakterier, 
så vi kunne godt træne igen på 
Hedehusgården.  Det gjorde vi så 
mandag den 20. august.
 
Efter endt træning fik jeg så besked 
på, at nu var der et nyt udbrud, 
som lignede kværke, og denne 
gang var vores staldmand mere 
overbevist end første gang, så nu 
var det alvor! For denne hest havde 
foruden byld mellem ganascherne 
også høj feber. Altså havde vi været 
samlet med risiko (eller hvad?). Jeg 
var forvirret og blev endnu mere 

forvirret, da dyrlægen havde været 
på besøg tirsdag, for han havde bare 
konstateret, at det var kværke, og 
at vi nu var i karantæne for anden 
gang. Men Denne dyrlæge havde 
ikke taget nogen prøve, som den 
første havde, så nu blev jeg stædig 
og noget sur, for min hest var jo 
ikke syg, men selvfølgelig ville jeg 
jo ikke tage nogen som helst risiko 
ved, at vi red i Albertslund. De kom 
igen onsdag og tog en prøve, på 
min opfordring men på rideklubbens 
regning - men denne prøve fik vi 
jo selvfølgelig ikke noget svar på 
inden søndag, hvor opvisningen 
i Albertslund skulle forgå. Jeg fik 
aldrig prøvet at ride Bohemia, så vi 
blev enige om, at jeg skulle møde 
op uden hest, men spansk påklædt 
i min flamenco kjole og se spansk 
ud sammen med Carsten, som også 
mødte op med Guitar.

I løbet af ugen fik de andre øvet 
en enkelt gang og måtte lave hele 
programmet om, fordi de nu kun var 
tre ekvipager, nemlig Irene, Anne og 
Bent. Hanne Kapitanska var også 
med i Albertslund og red denne gang 
på Chico. Det gik rigtig fint, og hvor 
er det godt at se, at han er kommet 
så langt siden i starten af sommeren. 
Vi blev flot præsenteret alle sammen 
over højtaleren, og vi blev kontaktet 
af lokalradioen fra Albertslund, om 
vi ville være med til et interview til 
radioen. Det blev så mig, som deltog 
i dette. De andre red jo rundt og så 

Fotos fra Festugen i Albertslund. Lika Ottesten havde ikke sin 
Cariñosa CCXXIV med til show, men i stedet kom Irene Both-
mann med sin vallak Lempa, Anne Schuamann Nielsen havde 
Deseada LXXXI med og Bent Jørgensen havde taget Chavala 7 
med i byen. Lika Ottesen gav den også som dansende fla-
menco-pige. Hanne Kapitanska lavede et en-mands show på 
sin hingst Chico IV.
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TURBA
STUDN

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 kammeratskab. 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

fine ud! Jeg håber ikke jeg fik sagt 
for meget sludder. 

Det var også planen, at jeg skulle 
have haft hest med til store heste 
dag, men her var der stadig tvivl, 
om det var kværke eller ej i stalden. 
Efterfølgende har jeg fået at vide, 
at der er blevet taget endnu en 
prøve, og at alle har været negative. 
Men hvad var det så ?? Ja, jeg kan 
ikke lade være med at tænke på, 
at det der sommerophold, som 
alle vores heste var på, var noget 
skidt. Flere heste er kommet hjem 
underernærede, fordi høet kom lidt 
sent. Vi havde en enkelt pony, som 
blev dødssyg og fik leversvigt. Den 
blev reddet i sidste øjeblik og skulle 
stå i mørke i 3 uger på specielt 
foder for fotosensibilitet, altså 
overfølsomhed overfor ultraviolet 
lys.

Dyrlægen sagde til mig, at dette 
kunne være fordi, den havde spist en 
eller anden plante, eller den havde et 
lavt immunforsvar. De fleste heste er 
kommet hjem uden den trivelighed, 
man normalt ser efter sommergræs. 
Min egen fik vitaminbrikker hver 
dag i de 3 uger, hun gik på folden, 
og alligevel kan jeg se, at hun har 
mistet muskelmasse siden Roskilde. 
Så jeg har en teori om, at de to 
udbrud af infektionssygdomme, 
vi havde efterfølgende, kan 
skyldes, at de bare har været helt 
nede immunforsvarsmæssigt.  Et 
par stykker ligner stadig noget, 
man ville kunne anmelde som 
dyremishandling, selv om de er 
blevet sat på fuldfoder for flere uger 
siden. Så gør jer selv en tjeneste; kik 
på jeres heste! De har måske ikke 
fået nok i græsset i år på grund af 
den megen regn. Græsset har ikke 

haft det samme vitaminindhold og 
har haft stor mangel af mineraler, 
som er blevet vasket ud af jorden. 
Sørg for at tage højde for dette her 
i eftersommeren, og nu hvor de 
sætter pels skal I sørge for ekstra 
B-vitaminer. Pluk en masse hyben, 
som jo er fyldt med C-vitaminer og 
giv dem som godbidder. De elsker 
dem, og det er gratis!     
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Besøg på stutteri Can Maynou
Af Zuzette Kraft

I oplandet til de Catalonske Pyrenærer 
ligger Yeguada Can Maynou kun 
20 km fra Barcelona. Can Maynou 
er et forholdsvist nystartet stutteri 
med kun 5 år på bagen, men har 
ikke desto mindre allerede høstet 
rigtig mange fornemme resultater 
til morfologiske konkurrencer i hele 
Spanien. F.eks. er de indehavere 
af den hingst, Nero II, som blev 
Spaniens Champion i 2006. Jeg har 
haft lejlighed til at besøge stutteriet 
to gange her i det første halvår af 
2007, og det har absolut været tiden 
værd.

Det første, der møder en når man 
kommer til Can Maynou, er lange 
hvide mure med låger i sort spansk 
smedejern. Bag ved murene og 
lågerne ligger stutteriets smukke og 
velholdte bygninger, og der hviler 
en god ro over stedet. Stedets 
stutterimester, Victor, viste rundt, 
og vi startede i stalden med de 
avlshingste, de selv bruger. Den 
første hingst, han stolt viste frem, 
var selvfølgelig ikke mindre end, 
Nero II, som blev Campeon de la 
Raza på SICAB i 2006, og så havde 
jeg næsten allerede tabt pusten; det 
er ikke uden grund, at denne hingst 
har klaret sig så godt; nobel, smuk 
og intet mindre end indbegrebet af 
rent spansk blod, og så har han en 
fantastisk bevægelse. Turen fortsatte 
rundt i hingstestalden. Der var her ca. 
14 hingste, den ene smukkere end 
den anden, og med brændemærker 
og afstamning, der får en til at 
sukke dybt. Men eventyret stoppede 
ikke her. Turen forsatte rundt i det 
øvrige staldanlæg, hvor yderligere 
50 - 60 heste var opstaldet, de 
fleste hingste, men også hopper 
der var på besøg for at blive ifolet, 
og hopper der bliver udstillet til 
morfologiske konkurrencer. Nogle 
af højdepunkterne var en cobra på 
tre virkelig skønne hopper (Zerzis, 
Vega III og Tepeyac) ud af Yeguada 
Militar bloflinier, som har vundet 
mange præmier, en rød Escalera 
hingst (eneste kårede røde hingst 
med Escalera brændemærke) og en 
palominofarvet kåret hingst, som de 
netop havde indkøbt. Herhjemme 
har spanske hopper lidt et ry for at 
være gennemsnitligt kedeligere end 
hingstene, men det var ikke tilfældet 
her på Can Maynou. Det var virkelig 
fantastisk at se så mange smukke, 
feminine og ultra spanske hopper.

Stutteriet har endnu ikke særlig 
mange heste i avlen, som de selv 
har avlet, grundet stutteriets unge 

Den pt. eneste kårede røde Escalera hingst, Chinchoso III, nu ejet af 
stutteri Can Maynou.

alder, men de heste, der er købt op 
til at grundlægge avlen, er noget 
af det bedste i Spanien, hvilket 
også ses på de præmier, de høster 
til morfologiske konkurrencer. Jeg 
var ude at se på deres ungeheste 
begge gange, men her er kvaliteten 
dog ikke lige så høj endnu, som den 
er på de avlsdyr, de har valgt. Det 
er heller ikke heste med stutteriets 
eget brændemærke, som de 
høster præmier på til morfologiske 
konkurrencer. Men med de avlsdyr, 
der er indkøbt til stutteriet (30-40 
hingste og hen ved 150 hopper), 
er der absolut grundlag for at lave 
noget rigtig lovende hestemateriale. 
Og hvis de formår at forsætte stilen, 
kan de måske i løbet af 5 - 10 år avle 
nogle af de bedste heste i Spanien. 
Stutteriet er primært bygget op om 
tre grupper af hopper. Den ene består 
af 36 hopper som er ud af ”Albero 
II” linier (meget eftertragtet i P.R.E. 
avlen), som alle har Francisco Lazo 
og Yeguada Militar brændemærker. 
Der er også en gruppe af hopper, 
som nedstammer fra ”Lebrijano”, 
som også er fra Yeguada Militar. 

Desuden er der en gruppe hopper 
primært til farveavl, hvor der bl.a. 
er flere sorte Escalera hopper og 
buckskin/bayo Hnos. Marti Verdia 
hopper. Hingstene kommer primært 
også fra kendte stutterier som 
Bohórquiz Alonso Moreno de la Cova 
og Escalera.

Avlsmål
Det primære avlsmål for Can Maynou 
er at lave kvalitetsheste, og for 
stutteriets ejer, Antonio Jordovich, er 
det vigtigste, at hestene bevarer det 
spanske præg, for, som han siger:” 
Jeg ser heste, som har bevægelser 
til dressur, men jeg ser ikke en det 
spanske præg, og det betyder ikke 
noget for mig. Hvis det var det, jeg 
ville have, kunne jeg tage til Tyskland 
og købe en god konkurrencehest”. 
De hingste, han bruger til sine egne 
hopper, skal både være racetypiske 
og have god gang, for at de får lov 
at indgå i avlen. Farven er af mindre 
vigtighed frem for kvaliteten, men 
heste i andre farver end skimmel 
er populære, så selvfølgelig er det 
bedste, han kan få, en buckskin 
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(bayo) i god kvalitet, men det er 
stadig kvaliteten, der tæller først 
for avleren. Det er sædvanligvis 
konkurrenceryttere og nye avlere, 
der køber heste hos Can Maynou. 
Men også heste, der kan deltage 
i morfologiske konkurrencer, og i 
særdeleshed buckskinfarvede heste, 
er efterspurgte. Can Maynou er nu 
i gang med endnu en sæson med 
morfologiske konkurrencer, og han 
satser på at blive det bedste stutteri 
på SICAB i 2007.

Principper
Hestene har det godt på Can 
Maynou. Alle heste har hele tiden 
adgang til stråfoder, og der serveres 
både hø og halm. Unghestene går 
på kæmpe store folde, hvor de er 
inddelt efter køn og alder. Foldene 
er sikkert indhegnede og aflåst. 
De er dækket af skov, og terrænet 
er meget kuperet, så der er gode 
forhold at vokse op i. Hopperne går 
i store flokke og deles ind efter, om 
de har føl eller er i fol. Når de skal 
fole, kommer de ned i området med 
staldfaciliteter, og her bliver de, til de 
er i fol igen. Hingstene står på stald 
og passes, plejes og motioneres i 
løbet af dagen. Nogle kommer også i 
skridtmaskine, men de kommer ikke 
på fold. Foderprogrammet varier, alt 
efter om der er tale om ungheste, 
avlshingste, eller avlshopper. 
Ungheste får særlig mad til 
ungheste, hingstene har også deres 
eget foderprogram. Avlshoppernes 
mad er en historie for sig: Jeg 
fik fremvist en bygning lavet helt 

specielt til at fremstille hoppernes 
mad. Bygningen er et væksthus, 
hvor temperatur, fugt, varme og 
lys er 100% styret, og de fortalte 
stolt, at det havde kostet € 90.000 
at lave hele dette arrangement. Det 
foder, der blev fremstillet, var spiret 
byg. Der var to kinesere ansat til 
kun at passe dette anlæg, og hver 
dag blev en ny portion byg sat over 
til spiring. Byggen blev flyttet rundt 
hver dag i en helt bestemt cyklus, 
hvor lys, vand og varme er meget 
nøje kontrolleret, og når det var en 
uge gammelt, og spiren 10 - 15 cm 
høj, var det klar til at blive brugt som 
foder.

Indtryk
Det var en god oplevelse at besøge 
stutteriet. Der er faste rammer for 
hestene, og det er fantastiske dyr, 
de har gående. De er gæstfrie, 
viser gerne frem og bruger tid på 
en. Spørger man til en hest, der 
ikke opfylder de krav, som de selv 
stiller, så får man den tilbudt til en 
fair pris. Men heste af en kvalitet, de 
vil stå inde for, og heste i specielle 
farver, ved de også udmærket, hvad 
de skal have for. Hvis jeg udpegede 
en unghest, de selv havde tænkt sig 
at satse på, fik jeg klart at vide, at 
den ikke var til salg - medmindre jeg 
gav et bud, de ikke kunne modstå. 
De havde også en 2 års hingst i 
en meget sjælden farve (Ruana: 
på dansk: roan, farveskifter eller 
permanentskimmel), men den var 
under ingen omstændigheder til 
salg.

F.eks. kostede en brun ganske 
udmærket 2 års hingst fra et kendt 
stutteri kun €4.000,- af den ene 
grund, at den ikke blev stor nok efter 
deres mening. 1 - 11⁄2 års sorte og 
brune hingste af ganske pæn kvalitet 
kostede ellers omkring € 8 - 15.000. 
En 4 års skimmel hingst, som 
ville kunne blive pænt placeret til 
morfologiske konkurrencer, kostede 
omkring € 24.000. Buckskin farvede 
føl af middelkvalitet kostede fra € 
30.000 og opefter.

Can Maynou er absolut et besøg 
værd, hvis man tager til Spanien for 
at se på heste, og det er et stutteri, 
hvor der er rigtigt godt grundlag 
for at de kan avle nogle fantastiske 
heste. Så det bliver spændende at 
følge, hvordan det kommer til at 
gå dem de følgende år. Selv fik jeg 
ikke nogen hest med hjem derfra i 
denne omgang, men det er absolut 
ikke utænkeligt, at det kommer på et 
senere tidspunkt.

Fra venstre: Den specielle spirede byg, der bruges som foder til hopperne. I midten: En smuk cobra. Til højre: 
Animoso XLVIII

Til venstre og i midten: De fantastiske og meget lækre stalde. Til højre: Hingsten Tormento IX med Escalera 
brændemærket på låret. Hans morfar er den brune Lebrijano III fra militærets stutteri.
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Af Zuzette Kraft

De microchips, der bruges til at 
identificere P.R.E. heste er ISO-
certificerede mikroelektrotranspon
dere. Chippen indeholder et unikt 
nummer og oplysninger om, hvilket 
land den er sat i m.m.

Det er nøjagtig de samme 
transpondere (microchips,) som 
bruges og er godkendte til brug 
i forbindelse med, at heste får 
medicin, der gør, at de ikke må 
slagtes og bruges til menneskeføde. 
Altså den chip dyrlægen normalt 
kommer i hesten, når de sender 
en dyrlæge- og ejererklæring 
omkring medicineringen af hesten til 
fødevarestyrelsen.

P.R.E. heste får som sagt denne 
chip som identifikationsmærke, 
og det betyder, at hvis hesten 
senere får medicin, der gør, at den 
ikke må slagtes, så skal dyrlægen 
ikke give hesten en ny chip, men 
aflæse og indskrive den chip, som 
hesten allerede har på dyrlæge- og 
ejererklærningen. 

Hvis hesten får isat flere microchips, 
end den de er registeret med, kan 
man få seriøse problemer til kåring 
m.m., hvis den forkerte microchip 
aflæses, og man ikke er klar over 
eller opmærksom på, at hesten har 
flere chips. Har man været uheldig 
at få mere end en chip i hesten, bør 
man medbringe certifikater for alle 
microchips.

Før det blev vedtaget, at alle 
microchips skulle følge et bestemt 
isocertificeringssystem, blev der 
lavet mange forskellige Chiptyper. 
Så hvis du har en ældre P.R.E. hest, 
kan den have en af disse chips. 
Disse chips kan ofte ikke aflæses 
med de scannere, som dyrlægerne 
har i dag, da de er beregnet til den 
isocertificerede microchips. I så fald 
kan det måske være nødvendigt 
at isætte en isocertificeret chip, 
hvis hesten ordineres medicin, der 
gør, at den ikke må slagtes. Ellers 
kan slagteriet/dyrlægerne ikke 
aflæse og indhente oplysninger 
om risikobehæftet medicinering af 
hesten

Det er ingen hemmelighed, at stutteriets ejer er meget interesseret i farver hos P.R.E. hesten. Det skal dog 
ikke gå ud over racepræget. Yderst til venstre: En isabella farvet hoppe. I midten: Hingsten Jaqueton. Til højre: 
Hingsten Nero II.

Vigtig info om microchips



Hingst på hingstelisten pr. år uden foto pr. stk. 100 kr.
Hingst på hingstelisten pr. år med foto pr. stk. 200 kr.
Bedækningsattest pr. stk. 50 kr.
Medlemsskab - ejer af en P.R.E. 650 kr.
Medlemsskab - passiv 275 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. 300 kr.

Bannerannonce 4 x 4 cm i 6 måneder 500 kr.

Bannerannonce 8 x 8 cm i 6 måneder 1.000 kr.

Hingstepræsentation pr. år 200 kr.

Køb & salg ting pr. annonce (med en f 50 kr.

Priser i foreningen


