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Formandens klumme

Så skal vi til det igen – 
juleræset! År efter år gentager 
vi forberedelserne, indkøbene 
(nogle af dem i sidste øjeblik) 
og stressen for så at lade 
det kulminere i en overdådig 
julemiddag sammen med 
familien. Selvom det er et stort 
arbejde, og man af og til er ved at 
kaste håndklædet i ringen, så er 
julen nu meget hyggelig. I denne 
her mørke tid er der noget ekstra 
hyggeligt ved at tænde stearinlys 
og se ilden i brændeovnen. 

Der skal også sørges for de vilde 
fugle, så jeg fik fundet fuglehuset 
frem, gjort det rent og sat op i 
haven foran køkkenvinduet. Der 
gik ikke lang tid, før de første 
musvitter og blåmejser indfandt 
sig.

Masser af regn undgik vi heller 
ikke, og på et tidspunkt var 
vinterfoldene lige våde nok! Man 
skal altid påregne ekstra tid, 
når man skal strigle hest her i 
vinterperioden – især, når man 
som jeg har 1 kridhvid (når den 
er vasket!) og 1 lys gråskimlet. 
For et stykke tid siden gik jeg ud 
for at hente min gamle hoppe, 
og jeg nåede lige nøjagtigt at se 
hende rejse sig efter en rulletur. 
Hun var ikke bare beskidt 
– mudderet dryppede af hende, 
og hun havde ikke overset selv 
den mindste lille plet udenfor 
dækkenet! Det endte med, at 
jeg måtte spule krikken bare for 
at få det værste af hende. Selv 
virkede hun ovenud tilfreds med 
udfaldet af sit mudderprojekt.

Og når det er så vådt ude på 
foldene, så skal man være 

ekstra omhyggelig med at tørre 
hestenes ben, så man så vidt 
muligt undgår, at de får muk. I 
stalden, hvor jeg har mine heste, 
har vi fået lagt grus ud i ”øer” på 
foldene, så hestene har nogle 
tørre pletter. Og det har vist sig, 
at vi på den måde stort set kan 
holde mukken fra deres ben.

I skrivende stund er vi i gang 
med forberedelserne til den 
første hestemesse – Hesteliv 
– her på Sjælland. Vi håber, at 
det bliver en succes, så messen 
vender tilbage hvert år. Vi 
mangler noget aktivitet på det 
område her i vinterperioden, 
hvor der aldrig rigtigt er nogle 
heste arrangementer. Og messen 
kan måske vise sig at være et 
lige så godt udstillingsvindue, 
som var det til et dyrskue eller 
hingstekåringen i Herning. Vi er i 
hvert fald spændte, og vi håber, 
at mange vil komme forbi vores 
stand og hilse på os. 

2010 skulle også vise sig at 
være det år, hvor der blev født 
flest danskopdrættede PRE 
heste nogensinde. Det blev til 
22 føl – et meget flot resultat af 
avlsarbejdet rundt om i landet. 
Til næste år forventes et sted 
mellem 12 – 15 føl, et noget 
lavere tal, men avlerne har 
taget konsekvensen af, at det 
var meget sløjt med at få solgt 
heste her i år. Viser der sig den 
samme tendens til næste år, 
kan det for mange være et stort 
pladsproblem, når årgang 2010 
mod forventning ikke er blevet 
solgt.

I år har der også været en del 
heste ejere, som har sørget for 
at få orden på ejerskabet af 
deres heste. Det er rart at se, at 
systemet fungerer, og at heste 
ejerne er så ansvarsbevidste. 
Der er også kommet lidt flere PRE 
heste til landet fra både Spanien 
og England, og det er både unge 
heste, avlsdyr og rideheste. Det 
er altid godt at få nyt blod til 
bestanden, så vi undgår indavl. 

Det har også været et år, hvor 
jeg endnu engang kan glæde 

mig over, at papirarbejdet 
kører gnidningsløst, og 
at kommunikationen med 
stambogen er optimal. Det er rart 
at kunne give vigtig information 
og nyheder videre til foreningens 
medlemmer stort set samme 
dag, som vi modtager dem. Bl.a. 
har stambogen gjort meget ud af 
at informere om, at fra næste år 
udsteder de bøder til de avlere, 
som overskrider tidsfristen for 
at indskrive føl. Vi skal nok 
gøre vores til, at I overholder 
tidsfristen, for der er ingen grund 
til, at I skal punge ud med flere 
penge pga. en forglemmelse. 
Tidsfristen er beskrevet på 
hjemmesiden, så I ved, hvad I 
har at holde jer til. 

Tiden går som bekendt hurtigt, og 
vi er i gang med forberedelserne 
til både basiskåring og DAMO-
CHA. I må meget gerne 
udfylde forhåndstilmeldingen til 
basiskåringen på hjemmesiden, 
så vi kan planlægge opsam-
lingssteder og ruten. 

Det er også nu, at hingste-
holderne skal samle alle de 
gode fotos sammen og sende 
dem til redaktionen til næste års 
hingstekatalog, som udkommer 
med marts udgaven af bladet. I 
har frist til den 15. januar, så der 
er tid til at sætte kataloget op. 

Og står du og mangler en idé til 
en julegave, så husk at du kan 
bestille den flotte vægkalender, 
krus, pins og meget andet via 
hjemmesiden.

Til slut vil jeg ønske jer alle en 
Rigtig Glædelig Jul og et godt og 
lykkebringende Nytår!
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Fodring af drægtige hopper
Foredrag med dyrlæge og 
foderekspert Nanna Luthersson 
om korrekt fodring af den 
drægtige og den diegivende 
hoppe.

Af Lika Ottosen

Foreningen startede året med et mål 
for dette år om at afholde foredrag til 
gavn for foreningens avlere og heste 
ejere.  Hvad er de specielle behov for 
denne smukke og fantastiske hest?
Et af dens særpræg er, at de er 
nøjsomme  - dvs. nemme at fodre 
på , og  at de har let ved at blive en 
smule runde i faconen. At de så at 
sige går længere på ”literen”. Det er 
jo godt nok! Så er de jo billigere at 
fodre på – eller er de? Vi satte os 
som mål, at vi ville tilbyde de danske 
avlere to foredrag med dyrlæge 
Nanna Luthersson, som har speciale i 
fodring af heste.  Det første foredrag 
blev afholdt i foråret og er tidligere 
omtalt i Paso Español nr. 2 -2010.

Denne gang handlede det om, 
hvordan man fodrer den drægtige 
hoppe og herefter føllet og 
unghesten. Jeg personligt er meget 
ked af, at jeg gik glip af det første 
foredrag, for hold da op hvor jeg fik 
meget med hjem fra dette foredrag.  
Da det jo er meningen, at der også 
skal holdes tilsvarende foredrag i den 
vestlige del af landet, vil jeg ikke gå 
for meget i detaljer om, hvad Nanna 
meget grundigt gennemgik, men 
derimod hvad jeg som avler fik ud 
af dette foredrag. Jeg og min hoppe 
venter føl til sommer, og jeg glæder 
mig meget, da jeg efterhånden har 
lavet en del føl, som alle har været til 
”eget brug”, og dette er måske ved 
at være et af de sidste i dette liv! 

Korrekt fodring af den 
drægtige hoppe og den 
diegivende hoppe er af-
gørende for et sundt og 
raskt føl

Vi avler rideheste/
konkurrenceheste, som 
skal være holdbare. 
Sunde avlsdyr, korrekt 
fodring under drægtighed 
og føllets opvækst giver 
sunde afkom.

Såvel fede som tynde 
hopper er et problem at 
avle på både mht. ifoling 
og føllets kvalitet.

Vigtigt: E-vitamin og 
beta-karoten:
Vinter: findes i lucer-
ne, gulerødder, godt 
tilskudsfoder og vitamin-
tilskud.
Forår/sommer: Forårs-
græs indeholder rigeligt 
E-vitamin og beta-karo-
ten.

Fodertilvækst i drægtig-
heden:
Første 3 mdr.: Føllet 
vokser 0-400 gram = 5 g 
pr. dag.
Føllet danner alle indre 
organer så som hjerte, 
lever, nyrer, ben, ører og 
øjne.

Næste 5 mdr.: Føllet 
vokser 400 gram - 20 kg 
= 90 g pr. dag.
Føllet danner hove, 
hårlag, man og hale. 
Hoppen behøver pro-
teinindhold, lysindhold, 
hormonbalance og mine-
raler.

Sidste 3 mdr.: 20 - 50-
55 kg = 365 g pr. dag.
Føllet danner knogler, 
muskler, hud og hårlag. 
Hoppen behøver ener-
gibehov - 25%, protein-
behov 40%, spormine-
raler 30% og kalk/fosfor 
60%.

Fodringsproblemer sidst i 
drægtigheden:
1. OCD hos de nyfødte 
føl
2. Appetitmangel - vægt-
tab = nedsat råmælk og 
dårlig ifoling.
3. Overvægt = nedsat 
mælkeproduktion (fo-
lingsbesvær) og øget 
risiko for OCD.

Så hvad har jeg lært af de fejl, jeg 
har begået med de første 3 føl? Ja, 
jeg kan sige, at jeg i løbet af dette 
foredrag fik øje på mange ting, 
som kunne have forlænget livet for 
disse, tidligere afkom.  Og så må 
man vel sige, at det har været alle 
pengene værd?  Jeg skriver dette for 
at appellere til de avlere, som ikke 
mødte op til disse foredrag, som vi i 
bestyrelsen synes kunne være vigtige 
for avlerne, så de danske avlere 
kan blive bedre til at få ”topheste” 
ud af de afkom, som ikke er født i 
Spanien.  Jeg vil vove den påstand, 
at vi her i landet - ved hjælp af den 

viden, som Nanna har fået ved at 
lave undersøgelser i Spanien (og i 
øvrigt mange andre steder i verden), 
burde kunne lave bedre afkom end i 
hjemlandet.  Hvordan det?
Vi kom langt omkring emnet denne 
aften. Noget jeg hæftede mig ved 
var, at der var meget få spørgsmål. 
Årsagen var højst sandsynligt, at det 
var fordi, Nanna var så grundig i sin 
gennemgang af stoffet, at hun kom 
langt ud i krogene i emnet. 

Det bedste var vel at gå hjem og sige 
til sig selv: Jeg gør alt det rigtige! 
(denne gang!). Men hvad gjorde jeg 
så forkert med de andre føl jeg har 
fået? 

Jeg har helt klart fodret med alt for 
meget korn! I særdeleshed for meget 
havre. Der er også blevet givet for 
meget stråfoder af forkert kvalitet 
(halm og ikke hø eller wrap). Ifølge 
Nanna så er det roden til meget ondt 
at fodre med korn til ifolede hopper.
Man lægger allerede grunden til 
det ufødte føls disponering til OCD 
her. Det er efterhånden sådan, 
at man ved, at arveligheden af 

Osteochondrose (OCD) er meget 
mindre end tidligere antaget.  Dette 
havde Nanna også erfaret ved 
sin undersøgelse i Spanien. Her 
havde hun havde lejlighed til at 
besøge forskellige stutterier, som 
selvfølgelig ikke fodrer ens. På flere 
stutterier havde man afkom efter 
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Råmælken er vigtig fordi:
1. Antistoffer til føllet, 
beskyttelse overfor vira 
og bakterier - navlein-
fektioner, ledinfektioner, 
blodforgiftning.
2. Energi
3. Vigtige næringsstoffer 
- kobber, selen, vitamin 
A + E, som ikke over-
føres via moderkagen.
4. Hormoner
5. Enzymer

Råmælkens vigtige funk-
tioner ophører efter 4 
mdr, hvorefter føllet bør 
være vaccineret, så det 
starter med selv at pro-
ducere antistoffer.

Nedsat antisofniveau 
skyldes:
1. Store mængder korn
2. Grovfoder af dårlig 
kvalitet
3. Selenmangel i hop-
pens fodder
4. Kraftig mælkeløb før 
foling
5. Sygdom hos hoppen.
6. Flytning af den 
højdrægtige hoppe inden 
for 1 mdr. før foling.

Fodring af diegivende 
hopper:
Vinter - tidligt forår:
Forøg mængden af foder 
- god kvalitet.

Forår - begyndende 
græs: Reducer mængden 
af korn, når græsset 
øges. Bibehold tilskuds-
foder - fodres efter huld.

Sommer på græs:
Meget græs - god foder-
stand: Mineralblanding.
Sparsomt græs - tynd: 
Tilskudsfoder og lucerne/
olie.

Undgå overvægt under 
drægtigheden

Undgå vægttab under 
drægtigheden og efter 
folingen.

Føl og plages tilvækst:
3-4 mdr.: 1 kg/dag
12 mdr.: 500 g/dag
24 mdr.: 200 g/dag

Føllet har opnået 60% 
af sin voksenvægt ved 
12 mdr. og 90% ved 24 
mdr.

Studie i Spanien af PRE 
heste på 345 føl fordelt 
på 16 forskellige stutteri-
er i perioden 2007-2009:
17-45% forekomst 
af OCD afhængigt af, 
hvilket stutteri føllene 
kom fra.

samme hingst, og her kunne man 
så iagttage, at fodringen havde en 
stor betydning for afkoms forekomst 
af OCD.  Selvfølgelig er man stadig 
inde på, at der er en vis arvelighed 
– men det spændende er altså, at 
man kan fodre sig ud af en stor del 
af denne lidelse. 
En anden ting, som hang ved i 
min hukommelse var, hvor stor 
betydning det har, hvis en avlshoppe 

er overvægtig - ja sådan en har jeg 
også haft, tænkte jeg. De føder 
mindre føl, som i fødselsgave får en 
disponering for insulinrespons (en 
form for sukkersyge), som gør, at de 
har stor ædetrang.  Hvad kan man 
så gøre ved det? Sæt hoppen på kur 
inden Ifoling. 
Pas meget på med fodringen af 
føl og ungheste, for de skal vokse 
langsomt. Sådan en har jeg sørme 
også haft! For 16 år siden havde jeg 
et føl, som blev sat i ”pleje” efter 
fravænning, hos ”gamle avlere”. De 
havde selv et par afkom på samme 
alder, og jeg troede, at alt var godt. 
Da hesten blev omkring 1 år og 

skulle på vinterstald, fik jeg at vide, 
at hun fik over dobbelt så meget 
at spise, som deres egne plage, og 
det viste sig også, at hun var fodret 
med korn. Det gjorde, at hun skød 
voldsomt i vejret, og det gik jo helt 
galt! desværre opdagede jeg det for 
sent,og skaden var sket. 

Som voksen gik hun under 
kælenavnet ”Kastanjedyret” 
– en hest med stor og fyldig krop på 

meget lange, tynde ben.  Hvad giver 
det? En meget dårlig ridehest med 
en skidt balance. Man kalder det, at 
den er ”vokset ud af rammen”.

Nu, hvor det også er ”in”, at spanske 
heste skal være større, så er dette 

også en farlig ting. Fordi, man kan 
godt fodre en hest ”høj”, men på 
lang sigt holder de ikke.  Det skal 
ikke være en hemmelighed, at 
jeg skiftede race, fordi jeg syntes, 
at man var i gang med et lave 
Frederiksborgheste alt for store for 
deres eget bedste. Jeg håber meget 
på, at det ikke er det, der sker 

med de kommende generationer af 
spanske heste.
   
Nu håber jeg, at jeg har fyret op 
under de avlere, som mangler at 
deltage til disse foredrag, som jo 
heldigvis ikke er slut endnu. Nu 
starter vi i Vest Danmark, og da vi 
jo er et lille land, så er der jo stadig 

mulighed for, at avlere og heste 
ejere øst for Storebælt at tage en tur 
over broen og deltage.

Læs mere på:
www.hestedoktoren.dk

Gå ind under “Arrange-
menter” - og klik på PRE 
2010 Avl og PRE 2010 
Overvægt og sygdomme
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Stjernerdrys og hvide hoser
af Zuzette Kraft

Historisk
Lige såvel som hestefarvere 
historisk har været tillagt forskellige 
egenskaber og temperamenter 
hos hesten, har aftegn også været 
forbundet med myter, sagn og 
karaktertræk:

- En sok, køb den
- To sokker, prøv den
- Tre sokker, pas på
- Fire sokker, lad den gå

Videnskabeligt er der selvfølgelig 
ikke nogen sammenhæng mellem 
karaktertræk mv., eller hvordan 
hestens karaktertræk er, men 
historierne kan være sjove nok.

Hvide aftegn er udbredt hos langt 
de fleste hesteracer og er normalt 
forekommende hos tamheste, med 
mindre det er selekteret fra i avlen, 
som hos fx Fjordheste og Frisere. Hos 
P.R.E. hesten har hvide aftegn ikke 
været velset, og heste med store 
hvide aftegn har været kategoriseret 
som brogede heste. I 1970’erne blev 
røde og brogede heste udelukket fra 
avlen; de røde heste er siden blevet 
tilladt, men det er de brogede ikke. 
Dog udelukker man i dag ikke heste 
med store hvide aftegn, og da hvide 
aftegn og sabino (se arktikel fra Paso 
Español dec. 2009) er tilladt i dag, 
vil der uden tvivl med tiden dukke 
brogede P.R.E’er op igen, og det 
er spændende at følge med i, om 
stambogen vil godtage disse heste 
med tiden.

En af årsagerne til, at brogede heste 
ikke har været velset i Spanien, 
er fordi disse heste blev anset for 
svagelige, hvilket til en hvis grad 
kan hænge sammen med, at de 
bliver svært solskoldede på de 
hvide områder, og det kan give 
infektioner, problemer med at bære 
hovedtøj m.v. Heste med hvide 
områder blev selekteret fra og sendt 
i krig og med ekspeditionsskibe over 
Atlanten sammen med alle de andre 
hestefarver, som Spanierne ikke 
ønskede (fx creme-, pearl-relaterede 
farver), for det var heste, man ikke 
regnede med at se igen. 

En anden ting, der kan være årsag 
til, at hvide aftegn ikke har været 
velset, kan skyldes myten om, at 
lyse hove er svage hove. Det har 
dog ikke noget på sig, for med den 
opbygning en hov har, ville en to-
farvet hov simpelthen blive revet 
fra hinanden, hvis den mørke del 

var stærk og den lyse del svag. Dog 
er det meget lettere at se sprækker, 
blodudtrædninger, svampeangreb, 
sømhuller og alt muligt andet på en 
lys hov, og den kan derfor syne mere 
beskadiget end en mørk hov.

Fakta
Hvide aftegn bruges altid i forbindelse 
med identifikation af heste og 
indskrives og tegnes i hestens pas. 
Alt efter form og udbredelse har 
de hvide aftegn forskellige navne 
(snip, stjerne etc.) men nærmere 
navngivning vil denne artikel ikke 
komme ind på.

På hovedet kan hvide aftegn være alt 
fra et par få hvide hår til et helt hvidt 
hoved. Meget små eller smalle hvide 
aftegn vil som regel ikke påvirke 
huden nedenunder, men normalt 
er huden under hvide aftegn uden 
pigment, dvs. lyserød, og breder 
hvide aftegn sig ud over øjnene, 
vil øjnene være blå/hvide og nogle 
gange tofarvede (en del af øjet er 
blåt, resten sort). Det hænder, at 
hvis hesten har en hvid aftegning 
midt mellem øjnene, men som ikke 
nødvendigvis breder sig ud over 
øjnene, at øjnene så alligevel er blå; 
det er ualmindeligt, men absolut ikke 
et ukendt fænomen (billede 1). 

Hvis hestens hoved er helt hvidt, 
vil ørerne som regel stadig have 
pigment; det er meget karakteristisk, 
at uanset hvilken type hvidt, der er 
udbredt på en hest, (hvide aftegn, 
sabino, overo, tobiano etc.), så er 
ørerne det sidste sted, hvor farven 
forsvinder.
Hvide aftegn i hovedet starter typisk 
i to punkter; ca. mellem øjnene og 
på mulen, og udbreder sig mere eller 
mindre symmetrisk både vertikalt 
og, i mindre grad, horisontalt herfra; 
det er kun en hovedregel, men der er 
mange undtagelser.

Hvide aftegn på benene varierer 
lige så meget som aftegn i hovedet. 
De starter næsten altid i hoven og 
breder sig i varierende grad op af 
benet.

Aftegn på benene er som regel størst 
på bagbenene, og der er også en 
tendens til, at aftegnene er størst 
på venstre ben end højre ben. Dvs. 
at hvis en hest har fire hvide sokker, 
vil det typisk fordele sig sådan, at 
venstre bagben har den højeste 
sok, højre bagben en lidt lavere sok, 
venstre forben vil have en sok på 
højde med højre bagben, og højre 
forben vil have den laveste sok 

(billede 4 viser eksempel på hvide 
aftegn på alle 4 ben).

Hoved- og ben-aftegn varierer 
meget i udbredelse, men hvis der er 
meget hvidt i hovedet, er der som 
regel også meget hvidt på benene, 
og omvendt: Hvis der er små aftegn 
i hovedet, er der små aftegn på 
benene, og hvis der ingen aftegn er 
på hovedet, er der som regel heller 
ikke på benene.

Røde heste har som regel en større 
udbredelse af hvide aftegn end en 
tilsvarende brun hest. Sorte heste 
har typisk minimal udbredelse af 
hvide aftegn i forhold tilsvarende 
heste. Med tiden vil dette fænomen 
også ses tydeligt hos P.R.E. hesten, 
da hvide aftegn ses i højere grad, og 
da røde heste bliver mere og mere 
udbredt.

Hvide aftegn er lige så udbredt 
hos skimler som hos alle andre 
farvenuancer, og hvide aftegn kan i 
høj grad afsløre, om et nyfødt føl vil 
skimle. Aftegn hos skimler er typisk 
større, end de ville være hos en 
tilsvarende brun eller sort hest, og 
de er meget uregelmæssige/uskarpe 
i kanterne og er ofte mere udpræget 
asymmetriske (billede 2 og 3). 

Genetik
Aftegn nedarves så vidt vides 
kvantitativt, dvs. det er en 
polygenetisk egenskab – en 
egenskab, der styres dels af flere 
gener og dels cellulær hukommelse. 
Der er hidtil ikke fundet gener, som 
kan tilskrives at styre en bestemt 
type af aftegn, så tilstedeværelse af 
gener for hvide aftegn kan man ikke 
teste sig frem til endnu.

Det der vides og kan siges om 
arvelighed af hvide aftegn er, at 
deres udbredelse og form er arvelig, 
og mange er sikkert bekendt med 
en eller flere heste, der giver deres 
aftegn videre til deres afkom. Det 
er også almindelig viden, at krydser 
man to heste med store hvide aftegn, 
skal man ikke regne med at få et føl 
uden aftegn og omvendt.

På den anden side kan man heller 
ikke regne med, at hvis man har en 
hest med et meget specielt/atypisk 
aftegn, er det ingen garanti, at det 
går videre til næste generation med 
samme form/udbredelse. Hos nogle 
ses det først igen mange generationer 
senere, og i andre tilfælde forsvinder 
det helt. Billede 4 viser eksempel 
på særligt aftegn. Billede 5 viser 
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 Et smukt eksempel på et hvidt aftegn i hovedet, som også har resulteret i blå 
øjne. Billedet er venligst udlånt af Sara Rudquist; Unghingsten er Davizin ejet af 
stutteri Pepino: www.pepino-pre.com

eksempel med arvelighed.

Interaktionen mellem basisfarve 
og udbredelse af hvide aftegn er 
genetisk kontrolleret, og giver sig 
til udtryk i, at røde heste har større 
hvide aftegn end brune, som igen 
har større hvide aftegn end sorte 
heste.

Efterskrift
Skimlerne har i høj grad været 
med til at sikre, at hvide aftegn 
også i fremtiden kan ses hos P.R.E.-
hesten, idet disse heste er skimlet 
op, så aftegn ikke har kunnet ses, 
og derfor er de ikke selekteret fra 
i avlen. Det bliver spændende at 
følge udviklingen, for vel er en helt 
ensfarvet hest meget smuk at se 
på, og P.R.E.-hesten behøver ikke 
hvide stjerne og sokker for at være 
blikfang, men det skæmmer den 
bestemt heller ikke med udbredelse 
af hvidt. Hvor nogle racer nærmest 
bliver skæmmet af at være uden 
aftegn eller modsat have meget store 
aftegn, så bærer den spanske hest 
smukt og majestætisk det hele, og 
det er da fantastisk med diversiteten 
og mulighederne.

Her ses tydeligt den uregelmæssige 
kant på aftegningen som er typisk 
for skimler. Billedet er venligst udlånt 
af Sara Rudquist; Unghingsten er 
Leviton-P ejet af stutteri Pepino: 
www.pepino-pre.com 

Endnu et godt eksempel på et hvidt 
aftegn hos en skimmel hest; det er 
især den uregelmæssige form og den 
udviskede kant som er karakteristisk. 
Billedet er venligst udlånt af Sara 
Rudquist; Unghingsten er Altanero 
CLXXII ejet af stutteri Pepino :
www.pepino-pre.com

Brun hingst med 4 sokker og 
gennemløbende blis. Her er et godt 
eksempel, hvor bagsokkerne er 
højest, som det oftest er tilfældet.

T.v.: Denne hingst, Chiclanero XI, har 
et specielt formet hvidt aftegn i pan-
den som han aldrig har givet videre til 
noget afkom. 

T.h.: Denne plag, Ensueño JV, er efter 
en hingst, der har over 150 afkom. 
Selv har hingsten en stor lidt asy-
metrisk stjerne, og det har langt de 
fleste afkom arvet; en del har ingen 
aftegn fået, og tre afkom har fået en 
smal gennemløbende blis, som ham 
på billedet her. Måske er det hopper-
nes aftegn der har slået igennem på 
de føl, der har fået gennemløbende 
blis.

Begge hingste ejes af Zuzette Kraft/
Edoras P.R.E.
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Besøg på Fabelgården
af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Zuzette Kraft

Foreningen tæller stadig medlemmer, 
som har hængt på siden foreningens 
spæde start, og en af dem er Pitho 
Sapir-Weise. Pitho kom ind med 
PRE hestene gennem sin veninde, 
Susanne Bandier, som grundlagde 
vores forening. Pitho bor med sin 
mand Richard i Skåne – i det mest 
naturskønne og kuperede terræn.

Pitho og Richard brillerede i år 
med deres hingst, Delfinus, hvor 
han både blev champion hingst til 
DAMOCHA og til Riksudstillingen på 
Strömsholm. Et meget, meget flot 
resultat! Vi får også altid besøg af 
Pitho og Richard til både Roskilde 
Dyrskue og til Store Hestedag, og 
det er blevet til mange gode og 
hyggelige stunder på standen over 
en kop kaffe og en kop the. Og stort 
set hver eneste gang har vi snakket 
om at tage en tur over til det Skånske 
for at besøge Fabelgården.

Til Store Hestedag i september fik 
vi traditionen tro besøg af Richard 
og Pitho. Og nu skulle vi altså se 
at få gjort noget ved snakken om 
at komme og besøge dem, sagde 
Richard. Så vi fik endelig taget os 
sammen til at finde nogle egnede 
datoer, og den 31. oktober tog jeg, 
Anette Thestrup og Zuzette Kraft 
turen over broen i smukt efterårsvejr 
med kurs mod Fabelgården – eller 
sådan nogenlunde! For der er ikke 
altid vejnavne i det svenske, og 
GPS’en gav besvimet op. Så vi 
måtte til sidst ringe til Richard, der 
grinende satte sig i bilen for at finde 
de 3 forvildede danskere! 

Vel fremme ved Fabelgården ventede 
der os en meget tydelig og åbenlys 
forklaring på, hvorfor det hedder 
Fabelgården. Der var indtil flere 
eksotiske dyrearter; og der har 
rent faktisk være flere, afslørede 
Pitho i det hyggelige køkken, hvor 
vi var blevet bænket omkring skåle 
med chips og dip. Bag os sad den 
frække ”teenager”, Tai, en blå 
Ara på 3 år, som ihærdigt lavede 
luftakrobatik på sin pind for at få 
vores opmærksomhed. Udenfor 
spankulerede smukke påfugle rundt, 
og en af dem var så nysgerrig, at 
den fløj op på en kasse, så den 
kunne kigge ind ad køkkenvinduet. 
Store kattekillinger legede mellem 
de små træer og havemøblerne i den 
lille gårdhave, og ude på foldene gik 
hestene og hyggede sig. Bedst som 
vi sad og snakkede, blev der højlydt 

skældt ud fra et værelse inde i stuen. 
Her var der lavet voliere til endnu 
flere papegøjer. Der var 4 i alt; to i 
stærke grønne farver og en i en dyb 
rød farve. Meget, meget smukke 
fugle. Den sidste var den højrøstede, 
og det var en kridhvid kakadue med 
flotte, lange gule topfjer. Hun var 
stiktosset over, at vi ikke var kommet 
ind for at sige goddag til hende, og 
da vi så gik ind for at hilse på hende, 
ville hendes begejstring ingen ende 
tage. Hun klaprede med næbbet og 
var helt vild med at blive gnubbet 
modsat fjernes retning! Ville den 
gnubbes mere, lagde den sit hoved 
i din hånd. Det var den mest kærlige 
og selskabelige papegøje, jeg har 
mødt!

Og det skulle vise sig, at samtlige 
dyr på Fabelgården har et kærligt og 
humoristisk væsen. Efter en dejlig 
frokost trak vi i røjserne og begav os 
ud til foldene, hvor hestene ventede. 
Først var det Delfinus, der kom på 
scenen i picaderoen. Her viste han 
flotte gangarter, og ikke mindst at 
han kan neje dybt, grine/flehme 
på kommando, gå spanske skridt 
(Pithos spanske skridt var også 
flotte!) og give Pitho et stort kys på 
kinden. Delfinus er en ualmindelig 
dejlig hingst, meget velopdragen og 
glad for at arbejde.

Teenage-araen Tai gjorde sig stor 
umage for at få opmærksomhed.

Smukke Delfinus, som blev champion 
til DAMOCHA i år.

Delfinus kan både neje meget dybt....

...og grine os lige op i ansigtet!

Dernæst skulle vi se den unge hoppe, 
Tamara XVII. Hun er ikke så høj 
endnu, men sikke flotte bevægelser! 
Hun var godt fremme i skoene inde i 
picaderoen, og vi opdagede da også 
hurtigt, at hun var hestegal, og det 
var Delfinus ikke sen til at opdage. 
Men velopdragen som han er, blev 
han pænt inde bag sit hegn. 

Besøg på Fabelgården
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Den næste var cruzadoen Fabolo. 
Hans mor var en fuldblodshoppe, og 
hans far PRE hingsten Ural. Fabolo 
er 8 år i dag, og det var slående at 
se, at han har fået alt det gode fra 
begge racer. Han var virkelig godt 
sat sammen – og stadig med den 
spanske lavtansatte hale! Fabolo 
kunne også neje – endda meget 
dybt! Og han kunne gå spanske 
skridt, gabe på kommando og tage 
godbidder mellem sine bagben. Men 
det mest fantastiske var nok, da 
Pitho kommer gående med sin sadel 
og lader som om, at den er meget, 
meget tung. Fabolo ser det straks 
og går nogle skridt fremad uden at 
flytte bagbenene. Dernæst strakte 
han forbenene ud og nærmeste 
strakte sig som en hund, så hans 
mave næsten rørte jorden. Pitho 
behøvede så ikke at løfte sadlen 
for at lægge den på ryggen af ham. 
Vi blev helt rørte alle sammen, for 
det var fuldstændigt, som at Fabolo 
ville gøre det så nemt for Pitho som 
muligt. 

Så skulle vi selvfølgelig også se det 
sidste skud på stammen. Hoppen 
Danza P gik med sit yndige hoppeføl 
F Luca efter Delfinus. De tog begge 
en ordentlig tur på folden, for det var 
ved at være mørkt og indlukningstid, 
og her havde vi stået og snakket 
med alle de andre heste (og givet 
godbidder), som gik hendes næse 
forbi. 

Pitho og Richard har bygget den 
mest pragtfulde stald med masser 
af plads! Der var højt til loftet, 
stort vandspiltov og strigleplads og 
ikke mindst en løsdrift på hele 88 
m2! Anette, Zuzette og jeg stod og 
tænkte det samme: Sådan en stald 
vil jeg også ha’! 

Sen eftermiddag brød vi op, og det 
havde været en fantastisk dejlig og 
inspirerende dag.

Tak til Richard og Pitho for rigtig 
hyggeligt samvær i det Skånske. 

Den 3 årige hoppe Tamara XVII, 
som er efter Tatanya og Alferez IV. 
En yderst velgående hoppe med en 
meget stor trav. Det er Pitho og Ri-
chards plan at sætte hende i fol med 
Delfinus til foråret. 

Kilde: Land & Liv

Loven om hestehold indeholder også 
nogle helt konkrete krav for, hvordan 
man holder heste ude hele året. Bl.a. 
siger loven, at hestene skal være 
forberedte for vinteren, dvs. de skal 
have et godt tykt hårlag og være ved 
godt huld. Og skal de gå ude i mere 
end 12 timer, så kræver loven også, 
at der er et læskur til rådighed for 
hestene, så de kan komme i tørvejr 
og ikke mindst kunne sove på et tørt 
leje.

Størrelsen af læskuret har også nogle 
krav. For de første 4 heste skal arealet 

være min. (2,0 x hestens stangmål)2 

pr. hest. Og for hver ydereligere hest 
skal der være mindst (1,7 x hestens 
stangmål)2. Her er et eksempel:
10 heste går sammen og er i snit 165 
cm i stangmål. De skal hermed have 
et areal på min. 91 m2 i læskuret.

Placeringen af læskuret – eller 
bygningen – skal være på et sted, 
hvor der er tilstrækkelig naturlig 
dræning, så hestene i perioder med 
regn, sne og frost stadig kan ligge og 
færdes tørt.

Loven nævner en ”vinterperiode”, 
og den periode dækker månederne 

Døgnfold hele året
december, januar og februar, og 
derudover har vi ofte vinterlignende 
vejr i både november og marts. 

De to eneste hesteracer, som ikke 
er underlagt ovennævnte regler, 
er Islændere og Shetlandsponyer. 
Disse to racer må godt holdes ude 
i mere end 12 timer hele året uden 
adgang til et læskur eller bygning. 
Det er dog under den forudsætning, 
at ponyerne i stedet har adgang til et 
stort areal, hvor der er beplantning, 
der kan give dem læ og beskyttelse 
mod nedbør og ikke mindst et 
naturligt, veldrænet område, f.eks. 
et tykt lag grannåle.
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Hesten i mit liv - Gorrion X

Af Lis Kristiansen

En sidste hilsen til Gorrion X, som 
efterlod mig de mest fantastiske 
øjeblikke af skønhed og samhørighed 
gennem de fælles oplevelser, som 
jeg fik lov at opleve med denne 
særlige hest. Han var hesten i mit liv 
fra 1996, og indtil han rejste tilbage 
til Spanien 7 - 8 år efter på otium. Et 
uheld i stalden var årsag til, at han 
igen vendte tilbage til Spanien. Eva 
Maria Sigvardt var den fantastiske 
person, som tog sig af ham, og hun 
har i de senere år også fået lov at 
opleve skønne momenter sammen 
med ham. Han efterlod hos hende et 
stort tomrum og tab, da han døde. 
Desværre måtte han forlade denne 
jord i sommer 2010 efter 2 tilfælde 
af tarmdrejninger og store smerter. 
Han kæmpede tappert til det sidste, 
men måtte give op til sidst. Han 
efterlod sig mange afkom, og som 
den sidste gerning - et vartegn, 
som blev skabt i de sidste dage af 
hans liv, og som vil leve videre efter 
ham – et ufødt føl i maven på hans 
mangeårige ”kone” Piconera. Hun er 
den PRE hoppe, som sammen med 
ham lavede flest afkom – Cara Mia 
og Benigno, blev født i DK, og senere 
blev en flok født hos Eva Maria og 
solgt tilbage til Danmark.

Det forunderlige skete i dagene 
omkring hans sygdom i sommer 
2010. Han var meget syg af 
tarmdrejning, men kom sig med Eva 
Marias kærlige pleje. Efter en uges 
tid var han en enkelt dag sammen 
med Piconera, som var hans kone nr. 
1 i flokken. Hun er en ganske særlig 
dame, der KUN vil have hingst 1 gang 
i brunsten, og det skal være Gorrion. 
Så de to indgik den kærlige allience 

den dag - uden Eva Marias vidende 
– om at lave et sidste stjerneskud, 
og Piconera går nu drægtig med 
Gorrions sidste føl. 

Det er en fantastisk historie, som for 
både Eva Maria og jeg er mundet ud 
i en aftale om, at hvis det bliver en 
hoppeføl, så er det hendes. Hvis det 
bliver et hingsteføl, så er det mit føl 
– så det er med stor forventning, at 
vi ser Piconeras foling i møde i 2011. 
Det føl må næsten uden tvivl komme 
til at bære et navn, som kan være 
Estrella Magico eller Magica - eller 
noget lignende.  Det var som om, han 
ville efterlade sig et sidste vartegn 
og farvel – så forventningerne er 
naturligvis store!

Gorrion var en fantastisk hingst 
med et ganske enestående 
temperament, og som blev hesten i 
mit liv. Jeg havde igennem mit lange 
hesteliv haft en guds velsignelse af 
hesteracer, som jeg havde redet på. 
Dejlige heste, der har givet mange 
herlige rideoplevelser, men mødet 
med Gorrion X blev et helt særligt 
kapitel i mit hesteliv. 

Jeg købte ham i 1996 som 4 årig af 
Christina Perregårds mor, Ulla, som 
havde bragt ham til Danmark som 
unghest. Jeg havde længe sværmet 
om de spansk heste og havde været 
i København hos Ulla for at se på en 
lille brun hingst, som hun havde til 
salg. En ilter lille sag, som havde 
været tyrefægterhest, og som af 
og til tændte af, og så skulle han 
bare af sted! Det var ikke lige det 
temperament, jeg søgte, men hun 
havde en smuk lys skimlet hest 

gemt væk i stalden. Det var ikke 
meningen, at jeg skulle have set 
ham – han var ikke til salg, men det 
blev han. Jeg insisterede på at prøve 
ham og faldt pladask for ham. En 
stor dejlig hingst på 167 cm i stang 
med en karisma og nobelhed ud over 
det sædvanlige. Følelsen af at ride på 
ham var total og hel på en ganske 
særlig måde. Jeg var fuldstændig 
solgt og måtte fare hjem til Jylland 
og sælge alt, hvad jeg havde af 
diverse heste – føl og plage; og en 
dejlig May Sherif Grand prix hoppe 
måtte ryge for at skaffe midler til 
Gorrion. Det var ligegyldigt – den 
hest var min! Og kun min! Min mand 
spurgte forskrækket, hvad der var 
med den hest – den er jo ligesom 
narkotika for dig – ja, sagde jeg bare 
– lige netop; og købte ham. Og ja, 
jeg blev afhængig af ham – på en 
ganske særlig god måde.

Med ham startede et fantastisk 
indtog ind i det spanske PRE univers, 
som gav mig mange spændende 
ture til Spanien. Jeg måtte ned 
og have fat i nogle læremestre, 
som kunne lære mig noget om 
ridning af de spanske heste. I de 
kommende år mødte Gorrion og 
jeg spændende mennesker som 
Rafael Soto, Miguel Barrionuevo og 
andre spanske dressurfolk, som i 
den grad satte gang i de spanske 
rytmer, hestedansen og en læring 
i dressuren, som totalt omformede 
min tilgang til dressurridning. 

Jeg oplevede for første gang, hvordan 
en rigtig velredet og skolet hest 
føltes hos Miguel Barrionuevo, og 
det startede en lang række af besøg 
og læringsstunder hos ham og andre 
efterfølgende gode undervisere.

Jeg kom i gang med den klassiske 
dressur, arbejdet med de lange liner, 
og Gorrion og jeg fejrede herlige 
triumfer sammen i en årrække 
på shows rundt omkring i Jylland 
– i shows for hestens beskyttelse 
4 år i træk på mit eget hestested 
Dalgård og mange andre steder. 
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Det var fantastisk at opleve den 
hest og hans villighed og flair for at 
være med, hvor det var sjovt – når 
musikken spillede, så var han på 
og indtog enhver ridehal i piaf og 
passage med den største lethed. Han 
var at arbejde med som blød smør 
på en nybagt bolle og gav så meget 
gæde fra sig med sin fantastiske 
ridelighed.

Desværre havde han efter nogle 
år et alvorligt styrt på staldgangen 
med en bokslåge om halsen, som 
brækkede ribben på ham, så han 
aldrig derefter blev den hest, han 
kunne være blevet – ridemæssigt. 
Vi nåede at lære det hele, spanske 
skridt, piaff, passage, levade og 
posade og en enkelt gang viste han 
mig en klokkeren og smuk kapriole. 
En dag på vej til en hoppe, han skulle 
bedække, kom han piafferende – let i 
hånden, men iveren var stor. Min lille 
Jack Russel hvalp bed ham i halen, 
og han satte sig i en samlet posade 
og rejste sig herefter op i luften i en 
stor og flot kapriole – 1 meter over 
jorden med alle ben – og herefter 
piafferede han videre hen til hoppen, 
som stod og ventede. Vi stod alle 
med det største måbende udtryk i 
ansigtet, og folk talre om det endnu, 
når vi snakker om Gorrion.

Han karriere endte efter staldstyrtet 
i stor sorg. Der var mange episoder, 
hvor han blev startet op efter en halt 
periode og pause igen osv. desværre 
aldrig med held. Han kunne ikke 
længere holde til arbejdet. På et 
tidspunkt lavede jeg en aftale med 
Eva Maria Sigvardt om at sende ham 
på rekreation hos hende i Spanien. 
Han skulle ned i varmen, så han 
kunne restituere sig og han blev 
med gråd og tænders gnidsel sendt 
til Spanien – på et otium i varmen 
og ned til hendes flok af hopper, 
som han så fik fornøjelsen af at 
kunne betjene. Han fik sit andet 
dejlige hjem hos Eva Maria Sigvardt, 
som elskede ham lige så højt som 
jeg, og her blev han kongen af Los 

Caballos de Mosquin og fik på sine 
voksne dage en række dejlige føl 
på Eva Marias hopper. Mange af 
dem går rundt i Danmark et eller 
andet sted hos forskellige ryttere, 
så han efterlader sig mærker rundt 
omkring, som forhåbentligt er til 
glæde for dem, som har hans afkom. 
Det ville være rigtig dejligt at se 
afkom efter ham – billeder og små 
historier om, hvordan det går hans 
afkom. Hvis nogen af jer læser 
dette – så send mig en mail  på 
info@liskristiansen.dk

I ærbødig hilsen til den nobleste, 
smukkeste og mest fantastiske hest 
i mit liv. Og en stor tak til Eva Maria, 
som passede på ham i hans sidste år 
og gav ham sin store kærlighed.
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Vigtig information fra foreningen
Nyt fra stambogen

Indskrivning af føl
Avlere og heste ejere har 
modtaget mails fra både 
stambogen i Spanien og vores 
danske forening om, at der fra 
1. januar 2011 udstedes bøder 
til de avlere, som ikke sørger 
for at overholde tidsfristen for 
indskrivning af føl. 

Reglerne siger:

• Er dit føl født i første 
halvår (1. januar – 30. juni) 
skal du sørge for at have 
indsendt ansøgningsblanket om 
indskrivning, og der skal være 
betalt til stambogen inden 30. 
september. 

Da det er foreningen, der sørger 
for at indbetale ydelser til 
stambogen for vores avlere og 
heste ejere, skal I altså være i 
god tid, så foreningen også kan 
nå at betale stambogen rettidigt. 
Dvs. I skal ikke vente til den 30. 
september. Vi anbefaler jer at 
indsende ansøgning, så snart 
føllet er født. Og når I modtager 
regningen på indskrivningen, skal 
I også betale den så hurtigt som 
muligt. Det er den bedste måde, 
at foreningen kan hjælpe jer med 
at overholde tidsfristen.

• Er dit føl født i sidste halvår 
(1. juli – 31. december), 
skal du sørge for at have 
indsendt ansøgningsblanket om 
indskrivning, og der skal være 
betalt til stambogen inden føllet 
er 3 måneder gammelt.

Ejerskifte

Lovgivningen om heste 
stadfæster bl.a., at et ejerskifte 
af en hest skal være foretaget 
senest 15 dage efter købet. 
Derudover siger loven også, 
at samtlige heste skal være 
registreret og have hestepas. 

Der er stadig mange P.R.E. heste, 
som aldrig er blevet ejerskiftet, 
og disse heste står fortsat i 
tidligere ejeres navne. Foreningen 

opfordrer alle heste ejere til at få 
bragt orden i papirerne, så I også 
overholde lovgivningen og får et 
ejercertifikat (ejerskabskort) på 
jeres heste. Der er tidligere lagt 
en liste ud på vores hjemmeside 
over de heste, som aldrig er 
blevet ejerskiftet. Du finder 
listen i menuen NYHEDER / FRA 
FORENINGEN.

Ændring af adresse og e-mail

Alt for ofte glemmer vores 
medlemmer at melde 
adresseændring til vores kasserer. 
Det betyder, at medlemsbladet 
kommer retur, og at vi ikke 
har mulighed for at sende div. 
information til jer. Drejer det sig 
om anbefalede breve (f.eks. pas 
og ejerskabskort), som enten 
ikke er afhentet på posthuset i 
tide – eller I har glemt at melde 
adresseændring – kommer I til 
at skulle betale for at få brevet 
sendt igen. Et anbefalet brev, 
som vejer under 50 gram, koster 
i 2010 78,50 kr. 
Husk også at give foreningen 
besked, når I ændrer jeres e-
mail adresse. Fra foråret 2011 
vil foreningen sende information 
og nyhedsbreve ud via e-mail til 
samtlige medlemmer. 

Hjertesuk fra vores kasserer

Det er sket mere end én gang, 
at et medlem har overført beløb 
for en ydelse, inden regningen 
blev sendt ud. Det gør det meget 
besværligt for vores kasserer 
at finde ud af, hvem beløbet er 
fra, og hvad det dækker. Så når 
I søger om en ydelse, så vent 
med at betale, til I får tilsendt 
en regning. Husk at påføre 
indbetalingen faktura nr.
Til vores medlemmer udenfor 
Danmark skal I huske at fjerne 
markeringen ved overførsel: 
Delvis betaling af udenlandsk 
overførsel (det er forskelligt fra 
den ene netbank til den anden, 
hvordan det er formuleret). Hvis I 
ikke fjerner denne markering, får 
foreningen ikke det fulde beløb, 
da foreningen dermed kommer 
til at betale for halvdelen af, hvad 
en udenlandsk overførsel koster.

Hingstekatalog 2011

Så er det nu, at du skal finde 
alle de gode billeder frem af 
din avlshingst og sende til 
redaktionen. Ønsker du din hingst 
i næste års hingstekatalog, som 
udkommer sammen med bladet 
i marts måned, så send straks 
fotos og tekst til avlshingste@pre-
hrose.dk 
Husk at oplyse betingelser og 
bedækningspris. 

Julegaveidéer

Står du og mangler en julegave, 
hvor hest er kodeordet – og 
du måske ikke lige har plads i 
budgettet til at købe en P.R.E. til 
den udkårne – så har foreningen 
diverse reklameting, der kan 
bruges.

F.eks. vores smukke kalender 
udelukkende med fotos af 
danskejede P.R.E. heste. 1 stk. 
75 kr. TILBUD 2 stk. 130 kr.

Der er også pins, som koster 30 
kr. pr. stk. eller 4 stk. for 100 kr.

En anden god gave er vores krus 
med logo, 1 stk. 35 kr. og 4 stk. 
for 120 kr. 

Se fotos af tingene på vores 
hjemmeside. Bestil hos vores 
kasserer. 
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Halm er ikke bare halm

Ungheste, som ligger i bjerge af 
hø. Foto fra Spanien.

Af Charlotte Eichel Larsen

For et par måneder siden blev jeg 
ringet op af en god veninde, som 
jeg snart har kendt i 11 år. Hun 
har en skøn Welsh Cob sektion F 
(halv Welsh Cob – halv fuldblod), 
som hun har haft næsten lige så 
længe. Sussi, som min veninde 
hedder, har haft sin hest stående 
et lille privat sted, men hun 
savnede nogen at ride sammen 
med og et godt rideterræn. Så 
Sussi besluttede at flytte sin 
hest tilbage til det område, hvor 
hun kom fra, og hvor jeg også 
har mine heste stående. Hun 
valgte en hestepension, som har 
ridehus, og hvor der bliver sørget 
for hestene; dvs. muget ud, 
lukket ind og ud og fodret.

Men hvad Sussi ikke vidste, var, 
at stedet åbenbart ikke har helt 
styr på, hvad en hest må få at 
spise. Det gik først op for hende, 
da hun bliver kaldt ud, fordi 
hendes hest er syg. Den havde 
kolik og havde virkelig ondt i 
maven. Sussi ringede straks 
efter en dyrlæge, som omgående 
satte behandlingen i gang, inkl. 
masser af olie for at få gang i 
tarmene. Men hesten var stadig 
sløj, og efter nogle dage blev 
den akut indlagt på KVL, da de 
nu også havde feber. Der var 
både mistanke om tarmslyng, 
mavesår og forgiftning.

Heldigvis var det ikke tarmslyng, 
da det ikke altid er nogen særlig 
god prognose for helbredelse hos 
heste. Mavesår var det heller ikke, 
og en toksologiprøve afkræftede 
mistanken om en forgiftning. 
Altså måtte hesten have spist 

noget, som havde givet den 
denne kraftige forstoppelse. Og 
det havde den også.
Det viste sig, at hestepensionen 
smed halm ud til hestene på 
jordfoldene, så de havde noget 
at tygge i, mens de stod derude. 
Det er der absolut ikke noget galt 
i. Men den er helt gal, når det er 
hvedehalm, der bliver smidt ud til 
dem. Hvedehalm er pr. definition 
ikke foder til heste. Det er 
meget groft, kradsende og uden 
synderlig næring. Hvedehalm er 
en af de mest almindelige årsager 
til, at en hest får forstoppelse. 
Hvedehalm af god kvalitet kan 
sagtens bruges som strøelse til 
heste, men det er så sandelig 
under forudsætning af, at hesten 
får tildelt rigeligt andet grovfoder 
(hø, vårbyghalm, wrap), så den 
ikke spiser af hvedehalmen. For 
heste, som har tendens til at 

”støvsuge” boksen for alt strå, 
skal man helt undlade at bruge 
hvedehalm som strøelse.

Desværre ville hestepensionen 
ikke tage ved lære af denne 
episode, som sagtens kunne 
have kostet hesten livet.  
Resultatet blev, at Sussi – 19.000 
kr. fattigere – omgående flyttede 
sin hest til et andet sted, så snart 
den blev udskrevet fra KVL. En 
del andre pensionærer på stedet 
har også fundet andre steder, 
og nogle har helt frabedt sig at 
få smidt halm ud på foldene til 
deres heste.

Hvad kan man så give hesten 
at tygge i ude på foldene? 
Vårbyghalm og vinterbyghalm er 
glimrende tidsfordriv for hestene. 

Zefyr i rævesøvn. Lidt nysgerrig 
er man vel altid. 
Foto: Gunvor Ejstrup

Frøgræshalm er også en god 
mulighed, for det er den rigtige 
struktur, og hestene bliver ikke 
smældfede af det. Selvfølgelig 
kan man også give dem hø eller 
wrap, men så skal man bare 
huske at indregne denne ration i 
hestens daglige foderplan. Giver 
du wrap på folden, så sørg for at 
få analysen på wrappen, så du 
har styr på, hvor meget fruktan 
(sukker) og næringsstof det 
indeholder. 

Har du en hest, som spiser alt, 
hvad den får inkl. strøelsen i 
boksen, så prøv at finde andre 
alternativer til strøelse. Spåner 
har vi kendt til længe, men der 
er kommet andre alternativer 
på markedet, som er bedre end 
spåner – f.eks. halmpiller eller 
træpiller og tørv. Det er nemmere 
at muge ud med pillerne og 
tørven og stadig have en tør og 
god bund i boksen. For dem, 
som har mange heste, eller som 
gerne vil spare lidt på udgiften 
til at få kørt møddingen væk, så 
er halm- eller træpiller eller tørv 
løsningen.  
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Fuego XII - en succeshistorie  

Da Juan Manuel Muñoz og P.R.E. 
hingsten Fuego XII red ind på banen 
til deres sidste ridt til WEG Kentucky 
2010, fik de for alvor bevist overfor 
både dommerne og verden, at her er 
en af de bedste ekvipager i verden for 
tiden. Tilskuerne var vilde med deres 
ridt i Küren, og der blev klappet og 
hujet på tilskuerrækkerne. Fuego XII 
har virkelig et kæmpe potentiale, og 
nu har han al den styrke til at vise 
de øvelser, som P.R.E. hesten er 
bygget til. Og dertil kommer nogle 
bevægelser, som er elastiske og med 
de karakteristiske høje knæløft, som 
er begyndt at blive ”in”; også hos 
varmblodsrytterne. 

I küren opnåede Fuego XII og Juan 
Manuel Muñoz hele 81,450%, og 
det gav dem en individuel 5. plads, 
hvilket publikum bestemt ikke var 
tilfredse med. Stod det til publikum 
havde den spanske ekvipage fået en 
medalje!

Det var en fornøjelse igen at se 
en spansk ekvipage have succes 
på de internationale dressurbaner; 
præcis som vi så det med Rafael 
Soto og Invasor. Der er ingen tvivl 
om, at denne ekvipage nok skal gå 
Rafael Soto og Invasor i skoene, og 
vi kommer til at se meget mere til 
dem. Og det var meget glædeligt 
at se, at publikum i den grad tog 
P.R.E. hesten til sig, som i forvejen 
skal kæmpe en hård kamp for at få 
den anerkendelse, som de virkelig 
fortjener.

Jeg tror næppe, at avleren Joaquin 
Marquez Gonzalez havde troet på, at 
det nyfødte hingsteføl i halmen skulle 
ende med at blive verdensberømt 
på dressurbanerne. Fuego XII blev 
i hvert fald solgt videre til Miguel 

Angel Cardenas Osuna, som netop 
selv avler den type hest, som Fuego 
er: God størrelse, store gangarter og 
med masser af racepræg.

Fuego XII har været hele turen 
igennem med ANCCE Cup’en i 
dressur, hvor der fra start af blev lagt 
mærke til ham. Og da han fortsatte 
sin succes og opnåede særdeles gode 
resultater, var det oplagt, at han kom 
på det spanske dressurlandshold. Og 
Fuego skulle først stå sin prøve til OL 
i 2008, hvor han efter min mening 
ikke gik optimalt. Han virkede lidt 
stiv og uvillig, og man kunne se på 
hans rytter, at han heller ikke selv 
var tilfreds.

Men så tog Fuego XII og hans rytter 
Juan Manuel Muñoz Diaz revanche 
til WEG i Kentucky i år. Og sikke en 
revanche! Fuego XII gik virkeligt 
sit mest optimale, og han var en 
meget hård konkurrent til den meget 
omtalte og ikke mindst lovpriste 
hollandske varmblod, Tortillas med 
Edward Gal i sadlen. 

Det blev da også Tortillas, som løb 
af med guldet – selvom jeg ikke 
synes, at det var fortjent. I küren 
var Tortillas overhovedet ikke 
rentaktet, og hesten viste tydelige 
tegn på træthed. Fuego XII derimod 
var rigtigt i sit es og red som sagt en 
individuel 5. plads hjem til sig selv og 
sin rytter. Og helt ærligt! Havde Juan 
Manuel Muñoz Diaz været et lige så 
stort navn som f.eks. Ulla Salzgeber, 
så havde han og Fuego også vundet! 
Men sådan er det game, og jeg 
håber, at vi kommer til at se meget 
mere til denne vidunderlige og meget 
sympatiske ekvipage i fremtiden.

Der er også andre P.R.E. stjerner 

på vej; bl.a. hingstene Gnidium 
og Norte, som også viser stort 
potentiale. Og blandt de unge heste 
er der også meget godt materiale. 
Det er jo ikke avlen alene, der 
gør det. Der skal også den rigtige 
træning og ikke mindst den rigtige 
rytter til.
Det koster rigtigt mange penge at 
få en ekvipage frem og ende med 
at ride på de internationale baner, 
men Spanien vil dette her! Jeg tager 
hatten af for, at de bider tænderne 
sammen og bliver ved med at tage 
spanske heste med til både EM, 
VM og OL, for de spanske heste 
på dressurbanerne er kommet for 
at blive. Racen har gennem alle 
tider været avlet med henblik på 
dressuren, og de har netop den store 
force i den høje skole; så som piaff 
og passage. Derudover har de en 
udstråling, som man ikke finder hos 
ret mange andre hesteracer.

Og denne succeshistorie er jo 
med til at promovere racen i 
andre lande; også i Danmark. Det 
var bemærkelsesværdigt, at en 
medarbejder hos Dansk Varmblod 
på HESTELIV 2010 sagde: Sådan 
en som Fuego vil jeg også ha’! 
Men vil vi ikke alle det?! Det er i 
hvert fald en stor opfordring til jer 
derude, som tager til stævner med 
jeres heste. Bare bliv ved og vis 
dommerne, at I altså ikke har tænkt 
jer at gå hjem og gemme jer, fordi 
nogle dressurdommere herhjemme 
stadig har svært ved at acceptere, 
at andre hesteracer end DV også har 
ret til at vise sig på dressurbanerne. 
Den slags dommere findes desværre 
stadig, og det er sørgeligt, at de har 
så svært ved at være upartiske og 
objektive og bedømme et ridt frem 
for at bedømme ud fra, hvilken 
hest rytteren rider på. Men det er 
til dels de ”gamle” dommere, der 
har denne holdning. Skal man gå 
og lytte lidt til den nye generation af 
dressurdommere, så er der håb på 
vej for alle jer, der rider andre racer 
og gerne vil vise, at disse heste både 
kan og vil!
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HESTELIV 2010

Af Charlotte Eichel Larsen

For første gang i mange år skulle 
vi endelig have en hestemesse 
på Sjælland igen. Det var bladet 
Equipage og hesteportalen Heste 
Nettet, der var gået sammen om 
dette initiativ. Det skulle afholdes i 
Frederiksborgcentret i Hillerød, som 
består af to store haller, restaurant 
og 1. sal, hvor der kunne afholdes 
foredrag. Messen foregik den 19. 
– 21. november. 

Foreningen var med, for vi mangler 
endnu et godt udstillingsvindue i 
vinterhalvåret, hvor der som regel er 
lidt stille på hestefronten, hvad angår 
arrangementer. Og november er en 
glimrende måned at afholde det i, 
da det ikke kolliderer med andre 
hestebegivenheder. Så vi bestilte 
en stand, og vi fik en udmærket 
placering i forhallen lige ved siden af 
Equipage. Publikum nærmest trådte 
lige ind i vores stand, så vi håbede, 
at vi ville få gang i snakketøjet.

Vi pakkede hele standen og kørte 
til Hillerød og fik på rimelig kort tid 
sat standen op, som kom til at se 
tilfredsstillende ud. Om fredagen 
åbnede dørene kl. 13, og messen 
varede til kl. 20. Det var tydeligt, 
at publikum først indfandt sig efter 
normal arbejdstid, og det var ikke så 
mange, vi kom til at snakke med. Set 

i forhold til Roskilde Dyrskue, så er 
vi ikke vant til at være ”arbejdsløse” 
på den måde! Det var småt med 
interesserede, og vi var egentlig lidt 
bekymrede for, om denne messe var 
noget for avlsforbundene. Der var 
ingen tvivl om, at rideudstyrsforre
tningerne nød rigtigt godt af denne 
messe sammen med kunstnere 
og brancher med hestebokse, 
hestetrailere og springudstyr.

Lika Ottosen og jeg kørte hjem ved 
18 tiden, og Anette Thestrup ville 
så passe standen de sidste to timer 
inden lukketid. I de to timer kom 
der stort set ikke publikum ind ad 
døren. 

Så det var ikke med de store 
forventninger, at Lika og jeg tog til 
Hillerød for at passe standen om 
lørdagen, men vi skulle nok få det 
hyggeligt, for Lika havde fødselsdag. 
Det skulle vise sig at blive en 
ualmindelig god dag på vores stand. 
Publikum nærmest væltede ind ad 
dørene, og der kom mange hen til 
os og fik snakket hest, set videoer af 
P.R.E. heste og solgt lidt merchandise. 
Lika havde taget sit spanske ridetøj 
på, og det trak altså opmærksomhed 
til. Og så selvfølgelig, at Heste Nettet 
fik nys om, at Lika havde fødselsdag 
og sendte en medarbejder hen til os 
med en stor Othello lagkage! Som vi 
plejer, havde vi også brygget kaffe, 

så vi kunne byde vores gæster på 
en kop, mens vi fik en god snak. Vi 
delte også ud af alt det materiale, 
som ANCCE havde sendt til os, da 
vi afholdt DAMOCHA, og der var 
mange, der blev glade for at få en flot 
brochure og en bordkalender (2010 
udgave) forærende. Da messen 
lukkede, var Lika og jeg godt trætte 
men meget tilfredse med, hvordan 
dagen var gået.

Søndag var det så Anette Thestrup 
og Zuzette Kraft, der passede 
standen, og også denne dag var 
standen godt besøgt. Alt i alt har vi 
konkluderet, at udstillingsvinduet er 
ganske udmærket, og at det er godt 
for foreningen og promoveringen af 
racen at være til stede.

Der havde været 6.000 besøgende 
på messen, og for initiativtagerne 
og sponsorerne, Equipage og Heste 
Nettet, har det været så stor en 
succes, at de gentager den næste 
år – samme sted og næsten samme 
tid. Til næste år bliver det den 18. 
– 20. november  2011, og lur mig, 
om I ikke også finder os på en stand 
på messen.

Likas fødselsdagslagkage fra 
Heste Nettet.

Om lørdagen havde Lika iført sig 
spansk ridedragt. Det var noget, 
der gav opmærksomhed.
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Guide til papirjunglen
Af Charlotte Eichel Larsen

Med årene er medlemsskaren 
i foreningen vokset støt, og 
det er meget glædeligt, at nye 
ejere af P.R.E. heste vælger at 
melde sig ind i foreningen. Der 
har også været en stor tendens 
til, at B-medlemmer efter et års 
tid eller to får købt sig en P.R.E. 
og pligtskyldigt melder ændring 
af medlemskab af foreningen 
og ikke mindst til at få orden på 
papirerne på hesten.

Jeg sidder som den ene af to 
delegerede i stambogen, og 
det er blevet til mange gode 
og spændende samtaler med 
nybeslåede P.R.E. ejere. Ofte 
oplever jeg, at en hesteejer 
nærmest undskyldende ringer, 
fordi vedkommende ikke lige 
kan overskue, hvilke blanketter, 
der skal udfyldes og/eller 
hvordan. Til det vil jeg sige, at 
I skal overhovedet ikke blive 
flove over, at I synes, det er lidt 
uoverskueligt. Jeg sidder trods 
alt med det flere gange om ugen 
i modsætning til mange andre, 
som ser blanketterne for første 
gang.

Vi har prøvet at hjælpe jer 
igennem på vores hjemmeside 
ved at lægge små manualer 
ud og med visning af, hvordan 
dokumenterne ser ud. Det 
handler ofte om, at vi genkender 
det, vi ser, og det gør det lettere 
at overskue.

De fleste af blanketterne har vi 
oversat til dansk, mens sådan 
noget som indskrivningspapirer, 
bedækningsattester m.v. er 
på engelsk. Men det er ikke 
ensbetydende med, at det bliver 
lettere for nogen. Derfor har 
vi i manualerne gennemgået 
de forskellige felter med en 
oversættelse af teksten.

Jeg vil her slavisk gennemgå 
de forskellige blanketter og ikke 
mindst svare på de ofte stillede 
spørgsmål, som vi får.

Jeg har købt en P.R.E. Hvad 
med papirer og registrering?

Når du køber en P.R.E., skal du 
først og fremmest sørge for at få 
hestens pas med i købet. Heste, 
der er indskrevet i stambogen før 
2007 har et rødt hestepas (der er 
nogle ganske få afvigelser, da vi i 
Danmark har haft nogle heste fra 
tidligere årgange, som militæret 
ikke nåede at få indskrevet). På 
forsiden af det røde hestepas står 
hestens navn og ofte nr. i form af 
romertal eller arabertal. Passet 
indeholder også medicinsider, 
som loven foreskriver, og i 
midten af passet finder du 
hestens stambog, som fortæller, 
hvornår hesten er født, hvem 
der er forældrene, hvem der er 
avleren, farve, aftegn, blodprøve 
og microchip og ikke mindst en 
afstamning i 3 led. Dette pas skal 
være på spansk og være udstedt 
af det spanske militær, Jefatura 
de Cria Caballar.

Heste, der er indskrevet 
efter 2007, har et lysegult 
hestepas med en gennemsigtig 
plastikforside. Disse hestepas 
er og bliver fremover udstedt 
af ANCCE, som overtog 
administrationen af stambogen 
for P.R.E. heste pr. 1. januar 
2007. Hestepasset indeholder 
nøjagtigt det samme som i det 
røde pas. Dog har de lysegule 
hestepas et ejerskabskort 
(ejercertifikat – på spansk Carta 
de Titularidad) integreret. Ved 
salg af hesten skal dette tages 
ud, så køber og sælger kan 
udfylde bagsiden og underskrive 
det. Et ejerskifte skal altså foregå 
via dette ejerskabskort. 

Mange hesteejere, som har 
heste med de røde pas, har fra 
2007 sørget for at tilkøbe et 
ejerskabskort, som skal ligge 
inde i det røde pas, så det altid 
følges ad samlet.

Min hest har et pas, men ikke 
noget ejerskabskort

Dette ser vi ofte for heste, der 
bliver importeret fra Spanien – 
eller er fundet hos hestehandlere 

i Danmark. Du skal nu søge om 
at få et ejerskabskort til din hest, 
og her skal du bruge en kode 
for at kunne få hestens over i 
dit navn i stambogen. Du skal 
bruge enten en ejerkode eller en 
avlerkode.

Hvorfor skal jeg bruge en 
kode for at lave et ejerskifte?

En ejerkode eller en avlerkode har 
flere funktioner i stambogen:

1. Koden bruges som betalingsID 
til stambogen

2. Koden er unik for dit navn og 
stutteri i stambogen, hvortil der 
kan knyttes heste, så man kan 
se, hvem der ejer hesten. 

Koden er din til evig arv og eje, 
og der skal kun søges om den én 
gang

Hvad er forskellen på de to 
koder?

En ejerkode er for de hesteejere, 
som ikke ønsker at avle heste. 
Det kan f.eks. være en, der 
ejer en vallak, eller en, som 
bare gerne vil ride. En ejerkode 
kan kun bruges til få former for 
ydelser i stambogen, f.eks.:

1. Ejerskifte af heste
2. ID kontrol af en hest, f.eks. 
hvis passet er bortkommet

En avlerkode er for de hesteejere, 
som enten gerne vil bruge deres 
heste i avlen – eller på sigt vil 
trække et føl på deres hoppe. 
Avlerkoden giver adgang til 
samtlige ydelser i stambogen 
så som bedækningsattester, 
indskrivning af føl m.v.

Jeg synes, at det er meget 
dyrt for ydelserne. Kan jeg 
ikke bare ha’ min hest for 
mig selv og lade være med 
at ejerskifte den? Jeg har jo 
købt den

Det er ANCCE, der har fastsat 
priserne for ydelserne. 
Og eftersom mange af 
dokumenterne er vigtige 
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papirer, skal de altid sendes 
anbefalet (f.eks. ejerskabskort, 
indskrivningspapirer osv.). Alle 
arbejdsgangene inkl. udgifter til 
forsendelser – også til Spanien 
– er indregnet i de beløb, der er 
fastsat af den danske forening. I 
sammenligning med andre lande 
i Europa, hører Danmark til en af 
de billigste foreninger.

Du kan ikke bare lade være 
med at ejerskifte din hest. 
Lovgivningen stadfæster, at en 
hest skal være ejerskiftet senest 
15 dage efter købet. Derudover 
stadfæster den nye lov også, at 
alle heste skal være registreret 
og have et hestepas.

Vælger du at købe en ejerkode 
til at starte med, så kan du til 
hver en tid søge foreningen om 
en avlerkode senere. Dog skal 
du være opmærksom på, at 
vælger du denne løsning, så skal 
du ejerskifte din hest igen for at 
få den fra ejerkoden og over i 
avlerkoden. 

Jeg vil gerne købe en 
ejerkode/avlerkode, hvorfor 
er der så mange blanketter?

Den generelle blanket, 
som vi kalder en standard 
ansøgningsblanket, skal udfyldes, 
hver gang du søger om en ydelse 
gennem foreningen. Der skal 
én blanket til hver ydelse. Alle 
ydelser har et nummer, som du 
skal skrive på blanketten. På den 
måde kan de delegerede straks 
se, hvad det er for en ydelse, 
hesteejeren søger om. Blanketten 
er blå og rød, og den er på dansk. 
Udfyld omhyggeligt alle felter 
med eget navn og adresse; dog 
skal feltet ejerkode/avlerkode 
ikke udfyldes, når du søger om 
en af disse koder. Dette felt skal 
bare være blankt, og så vil de 
delegerede skrive kode på, når 
de har oprettet den. Du får også 
et brev om, hvad din ejerkode/
avlerkode hedder. Du skal oplyse 
koden på ansøgningsblanketten, 
hver gang du søger om en 
ydelse.

På standard ansøgningsblanketten 
er der en oversigt over samtlige 
ydelser i stambogen, og her 
finder du også nummeret på 

ydelsen (ydelseskode) og priser.

Dernæst er der en separat 
blanket på 2 sider til ansøgningen 
om ejerkode/avlerkode. På første 
side skal du udfylde alle data 
på dig selv; herunder CPR-nr., 
som bruges som unik nøgle i 
stambogen til oprettelse af din 
kode.

Der er 3 felter på den første side, 
som minder meget om hinanden. 
Dette er kun i tilfælde af, at 
stutteriet ligger på en anden 
adresse og/eller der er flere ejere 
til hesten (konsortium). I stort 
set alle tilfælde i Danmark er det 
kun nødvendigt, at ansøgeren 
udfylder felt nr. 1 og lade de 
to efterfølgende så med ordet 
”samme” og krydser af i felt 1, 
hvor papirer m.v. skal sendes til. 
Til sidst daterer og underskriver 
du siden.

Side 2 er en status over 
ejerskabet af dine heste. Her 
skal du oplyse navn, codigo 
(stambogsnummer), køn og 
årstal for, hvornår hesten er født 
og dernæst skrive under.

Husk at medsende de 
dokumenter, som der er oplyst 
på denne 2-sidede blanket.

Skal jeg sende hestens pas 
med ved et ejerskifte?

Har hesten et ejerskabskort, 
skal du sende det ind til 
foreningen sammen med 
ansøgningsblanketten. Ejer-
skabskortet skal være udfyldt og 
underskrevet af sælger og køber 
på bagsiden. Husk altid at sende 
ejerskabskort anbefalet, da det 
er et vigtigt dokument.

Har hesten ikke et ejerskabskort, 
så tag en kopi af selve 
stambogen i hestens pas og 
send den med sammen med 
ansøgningsblanketten inkl. en 
ejerskabserklæring, som du også 
finder på vores hjemmeside.

Hvordan kan jeg se, om 
min hest har fået udstedt et 
ejerskabskort?

På Internettet er der en offentlig 
tilgængelig stambog, som giver 
hesteejeren mange vigtige 
oplysninger:

Gå ind på www.lgancce.com 
I menuen til venstre klikker du 
på: Árbol Genealógico PRE
Så får du tre felter, du kan søge 
på:
Código del ejemplar (codigo 
– stambogsnr. – på hesten)
Nombre del ejemplar – hestens 
navn
Microchip
Du kan nøjes med at udfylde 
et af de nævnte felter. Du kan 
også søge på kun dele af hestens 
navn.
Klik dernæst på det lille 
forstørrelsesglas.

Har du indtastet hestens navn 
korrekt, kommer der enten kun 
den ene eller nogle få heste 
op på en liste nedenunder. Ud 
for hver hest er der en lille pil. 
Du klikker på pilen ud for den 
korrekte hest.

Nu får du alle tilgængelige data 
på hesten inklusive et felt, som 
hedder:
Documentación = Udstedt 
ejerskabskort. Hvis hesten har 
fået et ejerskabskort udstedt, vil 
der her stå: Carta de Titularidad. 
Er feltet tomt, har hesten ikke 
fået udstedt et ejerskabskort.

Jeg har købt en hoppe i 
Spanien, som er drægtig. 
Hvad skal jeg foretage mig, 
når føllet bliver født?

Du skal først undersøge, at du 
har fået alle de nødvendige 
papirer med på hoppen: Pas, 
ejerskabskort og bedæknings-
attest. Derudover skal du have 
en avlerkode.
Først skal du sørge for at få 
ejerskiftet hoppen, så den 
kommer til at stå i dit navn. Gør 
den ikke det, kan foreningen ikke 
udstede indskrivningspapirer på 
føllet. 

Kommer den drægtige hoppe 
fra Spanien, skal der følge en 
bedækningsattest med hoppens 
papirer. Denne bedækningsattest 
vil være på spansk. Du skal 
passe godt på den, for denne 
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bedækningsattest fungerer også 
som fødselsattest, når føllet er 
født.

Der er et separat felt på 
bedækningsattesten, som er 
fødselsattesten. Den skal du 
udfylde med navn på føllet, 
hvornår føllet er født, hvilket køn 
føllet har (M = Male – hankøn, 
F = Female – hunkøn), og 
hvilken farve føllet har. Ofte 
fødes skimlede heste brune eller 
sorte for så langsomt at skimle 
op med alderen. Har føllet hvide 
hår omkring øjnene og/eller på 
ørerne, er det et tegn på, at den 
bliver skimmel. 
Du skal nu tage en kopi 
af den øverste side af 
bedækningsattesten/fødsels-
attesten og sende til en af 
foreningens stambogsdelegerede 
sammen med en standard 
ansøgningsblanket, som du skal 
udfylde omhyggeligt. Eftersom 
det er et nyfødt føl, skal du i føllets 
oplysninger skrive nummeret på 
bedækningsattesten (nummeret 
starter altid med det år, hvor 
hoppen er bedækket – f.eks. 
201012345). Du finder nummeret 
i højre side af den label, der er sat 
øverst på bedækningsattesten. 
Ansøgningsblanketten og kopien 
sender du bare som almindeligt 
brev.

Når den delegerede har 
modtaget dokumenterne, 
sørger foreningens kasserer 
for at sende dig en regning 
på indskrivningen af føllet. 
Når du har betalt den, betaler 
kassereren ANCCE (stambogen 
i Spanien). Umiddelbart efter 
figurerer betalingen i stambogen, 
og vi kan herefter gå i gang med 
at lave indskrivningsdokumentet 
og printe de labels, der skal 
bruges til dokumentet og til 
blodtypekortet. Du får det 
herefter tilsendt sammen med et 
brev om, hvad du skal foretage 
dig.

Der må kun benyttes de dyrlæger, 
som er godkendt af ANCCE til at 
lave indskrivninger på P.R.E. føl. 
Listen over dyrlægerne finder du 
på vores hjemmeside.

Dyrlægen sørger for at stadfæste 
føllets farve, indtegne hvirvler og 

aftegn, indsætte en microchip 
i føllets hals og tage blod til 
blodtypekortet. 

Indskrivningsdokumentet består 
af 3 sider med gennemslag 
(derfor er det vigtigt, at du 
ikke kommer til at skrive oven 
på dokumentet, da det så vil 
kunne ses på de efterfølgende 
sider). Der står i nederste 
højre hjørne af hver kopi, hvem 
der skal have hvad. Når alt 
er udfyldt af dig og dyrlægen 
– og I begge har underskrevet 
både indskrivningsdokumentet 
og blodtypekortet, skal du selv 
beholde den bagerste, blå kopi. 
Den hvide og den gule kopi inkl. 
blodtypekortet (som skal være 
helt tørt inden forsendelse) skal 
sendes til den delegerede, som 
har sendt dig dokumentet.

Når den delegerede har modtaget 
dokumenterne og blodtypekortet, 
kan indskrivningen ekspederes 
videre i stambogen. Her sørger vi 
selv for at indtaste og indtegne de 
data, som dyrlægen har udfyldt 
på dokumentet. Vi indtaster også 
nummeret på microchippen og 
nummeret på blodtypekortet. 
Dernæst sender vi den gule 
kopi og blodtypekortet videre til 
ANCCE, som sørger for at sende 
blodet til deres laboratorium, 
som udfører en DNA test og 
en afstamningskontrol. Når alt 
er i orden, udstedes der et pas 
på føllet, som sendes til den 
delegerede, der herefter sender 
det videre til dig anbefalet.

Min hest har ikke et pas – kun 
et grønt stykke papir. Skal 
jeg foretage mig noget?

Før det blev lovpligtigt, at 
heste skal have udstedt et pas, 
havde de spanske heste en 
grøn stambog, som var et grønt 
stykke karton i A4 format. Denne 
grønne stambog er ikke længere 
gyldig som en registrering af 
hesten. Det skal nu ”byttes ud” 
med et rigtigt hestepas.

For at kunne gøre det, skal 
der foretages en ID kontrol af 
hesten. Du skal som minimum 
have en ejerkode for at kunne 
få foretaget dette. Du udfylder 
en standard ansøgningsblanket 

og sender den til en af de 
delegerede sammen med den 
grønne stambog anbefalet! Da 
dette er et vigtigt dokument, 
må det helst ikke blive væk i 
posten. Du modtager herefter 
en regning, og når der er betalt, 
kan vi herefter ekspedere 
din ansøgning i stambogen. 
Du får tilsendt et dokument, 
som består af 3 sider med 
gennemslag og et blodtypekort. 
Du skal nu have en af de 
godkendte dyrlæger til at udfylde 
dokumentet og blodtypekortet. 
Dyrlægen skal tjekke hestens 
microchip og aftegn og tage 
blod til blodtypekortet. Når alt 
er udfyldt korrekt, og du og 
dyrlægen har skrevet under, 
beholder du selv din egen kopi 
og sender de resterende to 
kopier inkl. blodtypekortet til en 
af foreningens delegerede. Alle 
data bliver indtastet i stambogen 
og efterfølgende sendt til ANCCE. 
Dernæst vil du modtage et nyt 
hestepas.

Min hest har ikke nogen papirer 
– kun et eksportdokument fra 
Holland, og der er fundet en 
microchip

Det er sket mere end én gang 
i foreningens historie, at der 
er kommet spanske heste til 
landet, og det har vist sig, at de 
var rene P.R.E. heste. Dette har 
man fundet ud af ved at finde 
ud af, om de var microchippet. 
Du kan selv tjekke, om din hest 
findes i stambogen. Gå ind på 
den offentlige stambog for P.R.E. 
heste www.lgancce.com 
I menuen til venstre klikker du 
på Árbol Genealógico PRE
I feltet microchip indtaster du 
nummeret på microchip, der er 
fundet på din hest
Klik på det lille forstørrelsesglas
Får du herefter en tekst, hvor der 
står: NO EXISTEN REGISTROS 
CON ESOS FILTROS – betyder 
det, at der ikke findes nogen 
heste i stambogen med det 
microchipnummer. Findes den 
derimod, kommer der et navn 
op. Klik på den lille pil ud for 
hestens navn, og så får du alle 
tilgængelige data på hesten.

Du skal straks give besked til 
foreningen, som herefter vil 
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sætte en eftersøgning i gang på 
hestens pas. Kan det ikke lade sig 
gøre, kan stambogen udstede en 
kopi af passet. For at kunne gøre 
det, skal der laves en ID kontrol 
på hesten. Se forrige spørgsmål.

OBS! Heste, der er født i perioden 
1989 – 1998 har en microchip af 
ældre ISO standard. Den består 
kun af 10 karakterer, og består 
af både tal og bogstaver. Ikke 
alle scannere til microchips kan 
læse denne type ISO standard. 
Scanneren skal være kompatibel 
til alle type ISO standarder – er 
den ikke det, kan en scanner til 
microchips til hunde bruges.

Jeg kan se på stambogen, at 
min hest har fået udstedt et 
ejerskabskort, men det er 
ikke fulgt med hestens pas. 
Hvad gør jeg?

Det sker, at et ejerskabskort 
forsvinder, og i de tilfælde skal der 
søges om at få udstedt en kopi af 
ejerskabskortet. Har du købt en 
hest, hvor ejerskabskortet er 
bortkommet, er det den tidligere 
ejer, der skal søge om og betale 
for en kopi. Når kortet er udstedt, 
kan ejerskiftet på hesten så 
ekspederes.

Jeg er begyndt at interessere 
mig for farver hos P.R.E. 
hesten og vil gerne vide, 
om min hest har andet end 
skimmel i sig
 
Du kan få lavet en farvegentest 
på din hest via stambogen. Har 
din hest tidligere afleveret blod 
til den fælles blodbank, behøver 
du ikke at foretage dig andet 
end at udfylde og indsende en 
standard ansøgningsblanket. Når 
der er betalt for ydelsen, kan den 
ekspederes i stambogen. Du vil 
få resultatet tilsendt, så snart det 
foreligger.

Har hesten ikke afleveret blod, 
får du tilsendt et dokument 
og et blodtypekort, som en af 
foreningens godkendte dyrlæger 
skal udfylde. Du kan også vente 
til den årlige basiskåring og få 
ANCCEs dyrlæge til at udfylde 
dokumenterne for dig.

Hvordan ser jeg, om min hest 
er kåret?

På den offentlige tilgængelig 
stambog, kan du hurtigt få 
oplyst, om din hest er kåret eller 
ej. Gå ind på www.lgancce.com 
I menuen til venstre klikker du 
på Árbol Genealógico PRE
Skriv hestens navn og nummer i 
feltet Nombre del ejemplar
Klik på det lille forstørrelsesglas
Klik derefter på den lille pil ud for 
den korrekte hests navn
I feltet ESTADO REPRODUCTIVO 
vil der være oplyst, om den er 
kåret:
Tomt = Hesten er ikke kåret
B = Basiskåret
C = Viderekåret

Jeg har fundet ud af, at min 
hest ikke er kåret, og jeg vil 
gerne bruge den i avlen. Hvad 
gør jeg?

En gang om året afholder vi 
basiskåring af P.R.E. heste. Vi 
afholder det typisk i starten af 
maj måned, og vi vil forinden 
bede vores medlemmer om at 
forhåndstilmelde deres heste, 
så vi har et overblik over, hvor 
mange heste der skal kåres, og 
i hvilke dele af landet de står. 
Foreningen sørger herefter for 
at bestille en dyrlæge gennem 
ANCCE, og vi finder også 
opsamlingssteder rundt i landet. 
Der kan ikke foretages ”hjemme-
kåringer”. 

Forhåndstilmeldingen gælder ikke 
som en rigtig tilmelding til kåring. 
Du skal udfylde en standard 
ansøgningsblanket og sende 
den til en af de to delegerede i 
foreningen. Dernæst modtager 
du en regning, og når der er 
betalt, kan vi lave det nødvendige 
dokument i stambogen, som skal 
bruges til selve kåringen.

Hvordan en basiskåring foregår, 
kan du lære mere om på vores 
hjemmeside i menuen RACEN / 
KÅRINGSREGLER.

Hvordan får jeg min hest 
viderekåret?

Der har indtil videre kun været 
afholdt viderekåringer i Spanien 
og senest i Belgien som de eneste 

lande i Europa. Den danske 
forening har gang i planlægningen 
af en viderekåring i Norden, hvor 
vi går sammen med de andre 
nordiske lande og selvfølgelig 
også tilbyder nærliggende lande 
i Europa til at deltage. Jo flere 
heste, der meldes til, jo lavere 
bliver prisen pr. hest. Du skal 
regne med min. 10.000 kr. pr. 
hest for en viderekåring. Du kan 
ligeledes læse om viderekåring 
på vores hjemmeside under 
KÅRINGSREGLER. 



Priser i foreningen 2008
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

115 Kopi af pas inkl. ID kontrol med DNA 1.050 kr.

206 Basiskåring 1. og 2. forsøg (+ udgift til dyrlægen m.v.) 800 kr.

220 Viderekåring 1. og 2. forsøg (+ udgift til dommerne m.v.) 800 kr.

231 Kopi af ejerskabskort 500 kr.

243a Farvegentest (blodprøve - hesten har ikke givet blod tidligere) 700 kr.

243b Farvegentest - hesten har tidligere givet blod 500 kr.

309 Eksport certifi kat 400 kr.

401 Kopi af pas (hvis det er mistet/bortkommet) 670 kr.

413 Ejerskabskort (kun hvis hesten allerede står i dit navn) 400 kr.

504 Genotype (blodprøve) 800 kr.

516 Blodanalyse (DNA) 800 kr.

528 Forældre verifi kation (blodprøve) 800 kr.

607 Ændring af hestens navn 1.100 kr.

619 Ejerskifte via ejerskabskort eller ejerskabskort, hvis hesten ikke står i dit 
navn 500 kr.

700 Avlerkode 1.480 kr.

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

Bedækningsattest pr. stk. 110 kr.

A-medlemskab - ejer af en eller fl ere PRE heste 650 kr.

B-medlem - støtte/passiv medlem 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

FARVER SORT/HVID

1/1 side (21 x 29,7 cm) 1.200 kr. 960 kr.

1/2 side (21 x 14,8 cm/29,7 x 14,8 cm) 600 kr. 480 kr.

1/4 side (10,5 x 14,8 cm) 300 kr. 240 kr.

1/8 side (7,5 x 10,5 cm) 150 kr. 120 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN

Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

Hingstekatalog pr. hest pr. år. inkl. præsentation på hjemmesiden 400 kr.

Hingstepræsentation på hjemmesiden 200 kr.

Køb & Salg - 1 ting pr. annonce 50 kr.


