
PA S O E S PA Ñ O L

5. årgang   Nr. 2   Juni 2004  Løssalg: 40.-
MEDLEMSBLAD FOR DANSK P.R.E. AVLSFORENING

Gang i P.R.E. avlen 
igen

Dyrskuer og show

Barokshow på 
Christiansborg

Avl: Vent med 
viderekåring



2 3

Formand:
Marianne Gravgaard
marianne@pre-horse.dk
“Hovgård” 
Hovgårdsvej 8
8752  Østbirk
Tlf.: 21 93 03 21

Næstformand:
Lilli-Ann Hasselby
lilliann@pre-horse.dk
Ny Mårumvej 298
3200  Helsinge
Tlf.: 48 46 12 22

Sekretær:
Charlotte Eichel Larsen
charlotte@pre-horse.dk
Solhøjvej 42, Torslunde
2640  Hedehusene
Tlf.: 43 52 27 44

Kasserer:
Hanne Kapitanska
hanne@pre-horse.dk
Salbyvej 195
4600  Køge
Tlf.: 56 82 20 96

Medlem:
Gunvor Ejstrup
gunvor@pre-horse.dk
Enebærvænget 13
4700  Næstved
Tlf.: 55 70 09 80

Bladet er sat af: Charlotte Eichel Larsen

Tryk: D.E. Service ApS 
E-mail: dan@de-service.dk 
Tlf.: 35 86 14 71
Fax: 35 84 08 29

Oplag: 200 stk.

Den nye deadline for artikler og annoncer er den 10. august. 
Send artikler m.v. til redaktøren: Charlotte Eichel Larsen 

Foreningens hjemmeside: www.pre-horse.dk
Webmaster: Marianne Gravgaard - marianne@pre-horse.dk

Fotos: Private, Tanja Mikkelsen og Míllan fra bogen Den Span-
ske Hest

Forsiden: Trianero MS fra Barokshowet på Christians-
borg. Redet af John Randskov og ejet af Mitzi Bengts-
son. Foto: Tanja Mikkelsen 

I N D H O L D  

Leder

Suppleant:
Anna 
Vestergaard

Suppleant:
Zuzette Kraft
Helsingevej 3E, 
st. mf.
3400  Hillerød
Tlf.: 43 90 12 10

3

Formandens 
klumme

4

Spanske stut-
terier5

Avlsnyt6

Barok med 
Branderup8

Tyveri af 
P.R.E. heste9

Vis os din 
hest
Aktivitetska-
lender

10

Formål med 
hesteavl11

Barokshow på 
Christansborg

12

Fra æg til føl14

Proceduren 
for registre-
ring af føl

16

Hingsteliste18

BESTYRELSEN

Priser og info19

Stutterier20



2 3

L E D E R
Så er det atter sommer, og hele Danmark starter 
endnu en sæson med dyrskuer, festivaler, 
kræmmermarkeder, stævner og andre aktiviteter. 
For P.R.E. hestenes vedkommende bliver 
det knapt så festligt. I mange medier har vi 
udbasuneret, at foreningen har 10 års jubilæum i 
år, og det mente vi var på sin plads at fejre til hhv. 
Roskilde Dyrskue og Landsskuet Herning. Hanne 
Kapitanska, som igennem en del år har stået 
for de praktiske ting til Roskilde Dyrskue, har 
knoklet for at få så mange heste med til show. Og 
det lykkedes. Hele 15 heste – inkl. deltagelse fra 
Sverige – skulle gå sammen om at lave årets store 
P.R.E. show. Idéerne var mange, og med nogle 
heste på top niveau åbnede der sig mulighed for 
endelig at kunne vise disse hestes alsidighed. 

Men det skulle altså ikke blive en realitet. Dyrskue 
udvalget står i år med 
det største antal 
tilmeldte heste nogen 
sinde, og derfor 
måtte nogle racer 
udgå fra showet. 
Og vi var blandt 
de vragede. Det er 
synd at sige, at jeg 
blev sur over denne 
nyhed  – jeg blev 
mildest talt rasende. 
Dyrskue udvalget 
var udmærket godt klar over, at vi har jubilæum 
og har netop til lejligheden givet os råderet over 
Huset på Hestetorvet, og det gør ikke udfaldet 
mindre tarveligt. Det kunne have gået, at de 
havde vraget os alle andre år – bare ikke i år. 
Der er mange skuffede heste ejere derude, og jeg 
føler i allerhøjste grad med dem. Sådan en våd 
klud i ansigtet kan få selv den bedste fighter til 
at smide håndklædet i ringen. For én ting er, at vi 
må kæmpe for at være med til at vise vores heste 
frem til diverse arrangementer, en helt anden ting 
er, at i denne varmblodsverden er de spanske heste 
allerede på forhånd – uden forbesigtigelse – blevet 
dømt til at være ”uden værdi”. Det er mange 
gange som at slå i en dyne, løbe panden mod en 
mur og hvad ordsprogene nu ellers hedder. Men 
vi må bare blive ved med at kæmpe for vores 

hesterace!! Giv ikke op men bliv stædigt ved med 
at vise hestene frem og ikke mindst vise, hvad de 
dur til.

Det ofte sådan, at misundelse er årsag til mange 
mærkelige meninger og beslutninger. Det behøver 
vi ikke at lede så længe efter. Hesteverdenen er 
fyldt med det. Og nu forholder det sig tilfældigvis 
sådan, at de spanske heste er umådeligt smukke og 
kan få selv ejeren af den bedste gangartshest til at 
syrne af misundelse. Og så kommer man jo hurtigt 
oven på ved at sige til alle, der gider at høre på det, 
at ja ja – de er smukke, men hvad kan de egentlig 
bruges til? De går jo ikke som en varmblod! Sådan 
nogle bemærkninger skal I overhovedet ikke tage 
jer af eller få jeres temperament til at løbe af med 
jer. Ignorer det eller giv dem lussingen tilbage 
ved prompte at vise, at disse heste rent faktisk 

LØFTER deres 
ben i både piaff og 
passage, som var 
det den letteste sag 
i verden. Det er jo 
heller ikke noget 
tilfælde, at spanske 
heste bruges i film 
af nyere dato, netop 
fordi de er smukke, 
de er lærenemme, 
de er modige, de er 
stærke, og de gør et 

fantastisk indtryk. De er de fødte filmstjerner.

Vær bragende stolte af jeres heste og kæmp videre 
sammen med de aktive personer i foreningen. Bliv 
ved med at være en synlig del af hesteverdenen 
og promover jeres heste, alt hvad remmer og tøj 
kan holde. Og bliv ved med at værne om denne 
fantastiske kulturarv, det er, at avle flere og bedre 
P.R.E. heste. Vi ved vel bedst, hvordan man 
behandler kongernes hest - hestenes konge!

Rigtig god sommer.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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ormandens klummeF
Endelig forår! 

Blomstrende rapsmarker, mælkebøtter og 
frugttræer overalt – sol og varmegrader - det 
er lige vidunderligt hvert eneste år. Nogle få 
af vores medlemmer kan glæde sig over at 
skulle ha’ føl i år – bare der havde været flere! 
Men vi kan heldigvis allesammen glæde os 
over, at antallet af bedækninger i år lover flere 
føl næste sommer.

Vi havde som tidligere omtalt regnet med, 
at viderekåring af vores heste kunne ske 
allerede i år. Det har imidlertid vist sig, 
at indkøringen af det nye kåringssystem 
giver så meget mere arbejde til dommere, 
administration osv. at det næsten spænder ben 
for sig selv. Selv i Spanien har de problemer 
med at arrangere/fastsætte kåringer i år, så 
vi holder fast i det ”gamle” kåringssystem 
i Danmark i år og nøjes med at basiskåre 
vores heste. D.v.s. at vi ikke får mulighed 
for at inseminere, medmindre der importeres 
færdig-/viderekårede heste fra Spanien. Når 
kåringskommissionen skal herop igen om to 
år, kører det nye system formodentlig uden 
problemer.

Vær varsom indtil da. Husk, at der må ikke 
insemineres med sæd fra basiskårede hingste, 
og selv om det praktiseres af nogle avlere 
i Spanien, så er det endnu ikke tilladt at 
bruge frostsæd; heller ikke fra viderekårede 
hingste!

Der bliver importeret mange heste fra 
Spanien for tiden, både antallet og kvaliteten 
stiger rigtig fint. Vi skal være glade for, at der 
gøres en indsats for at skabe og holde kontakt 
med avlere i Spanien, så vi nordboere får en 
chance for at se det store udvalg af heste i 
deres hjemland. Selv om der også findes gode 
heste til salg i Danmark, er udvalget ikke ret 

stort. Det er ikke så underligt; der er jo ikke 
voldsomt mange heste her i landet, og avlen 
er meget lille, så det giver et minimalt udbud 
af heste til salg. Så fortsæt endelig med at 
avle og med at importere gode heste – og 
husk at være kritisk, både med hensyn til valg 
af avlsdyr og med hensyn til køb af hest i 
Spanien (selv om udvalget er stort, så er de jo 
ikke ubetaleligt fantastiske alle sammen).

Til sidst vil jeg lige minde om, at der på både 
Roskilde Dyrskue og Landsskuet i Herning i 
år udstilles P.R.E. heste, og at foreningen har 
10-års jubilæum, hvilket vil blive fejret ved 
disse lejligheder. 

Tilmeldingsfristen for heste er for længst 
overskredet, men tilskuere kan vi aldrig få 
nok af, så tag hele familien med – det er en 
god og hyggelig tradition.

Fortsat god sommer.

Marianne Gravgaard
Formand



4 5

I de senere år har vi oplevet det 
glædelige, at Pura Raza Española 
har opnået forbedringer gennem avl, 
især hos de avlere, som formår at 
bevare det essentielle for racen ved 

at udvælge heste med de bedste egenskaber og 
temperament. 

Vi avler en funktionel hest, og det er kommet 
af heste med styrke, som tillader kraft i alle 
bevægelser. Og det kan sagtens lade sig gøre at 
avle en funktionel hest, som samtidig er smuk og 
har et godt temperament. Vi har benyttet heste 
med Cartujano blodlinier, da de kunne give os 
præcis det, som vi søgte efter.

På grund af nutidens træningsmetoder, syntes 
man, at den spanske hest havde begrænset 
fleksibilitet i sine bevægelser og for højt løftede 
bevægelser til ridning og kørsel. Ved at ændre i 
ridestilen har det bevist, at den spanske hest kan 
konkurrere med enhver anden hesterace uden at 
ændre i morfologien (eksteriøret). Vi er ganske 
tilfredse med vores avl og åbner gerne dørene for 
interesserede.

Spanske stutterier
Yeguada Hnos. González Pérez og Yeguada Maipe

Selvom vores stutteri ikke er så 
gammelt (1986), går vores linier helt 
tilbage til Cartujano hestene. Vi købte 
6 Cartujano hopper og avlshingsten 
LETRADO II, som har brændemærket 

fra stutteriet Marquis de Salvatierra, og derfor kan 
vi tages i betragtning som avlere af heste, der 
stammer direkte fra Cartujano blodlinien.

Vores heste er primært skimlede, dog er der 
enkelte brune imellem. Udvælgelsen sker på 
grundlag af hestens funktionalitet uden at skulle 
ofre skønhed og de noble bevægelser. Alt dette er 
lige præcis egenskaberne for den spanske hest.

Allerede ved fødslen har hestene de optimale 
betingelser for at kunne vokse og gå frit. 
Hingsteplage og hoppeplage går separat på hver 
deres folde, til de er omkring 3 år gamle. Derefter 
bliver de redet til, trænet og grunddressuren 
lægges i dem. Hestene bliver trænet i ridning eller 
for vogn. Vi lægger vægt på fysisk og teknisk 
forberedelse, så de kan udvikle muskler, få stærke 
hove og graciøse bevægelser.

Hvis du køber en 
af vores heste, vil 
du kunne nikke 
g e n k e n d e n d e 
til storheden og 
nobelheden hos din 
hest, som tilhører 
en af de bedste 
hesteracer, du kan 
finde. Udover, at 
de spanske heste 
er vidunderlige at 
ride, så får du også 
den bedste partner 
og ven.
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AVLSNYT
Viderekåring på stand by
Som bekendt er der fra Spanien lavet nye 
kåringsregler, hvoraf tiltagene til kåring i klasser 
er hilst velkommen. Det har dog været en meget 
stor mundfuld for spanierne selv, og der er opstået 
tvivl, om de autoriserede personer nu også er 
objektive nok, når de skal bedømme og viderekåre 
en hest.
Sagen er, at det er avlere, der skal bedømme og 
viderekåre heste i Spanien, og det kan give nogle 
gevaldige konflikter avlerne imellem. For kort 
tid siden var nogle af vores medlemmer en tur i 
Spanien og oplevede, at store avlere som Escalera, 
Maipe og selv militærets stutteri kun fik 2 heste 
ud af 12 – 15 stk. viderekåret. Det er et meget 
tankevækkende resultat, især fordi de nævnte 
stutterier har avlet heste i mange år og ikke mindst 
vundet et utal af præmier i konkurrencer. Man 
skulle vel også derfor tro, at stutterierne vel har 
stillet heste til viderekåring, fordi de selv mente, 
at hestene var kvalificerede.

Antallet af de få heste, der går gennem nåleøjet, 
kan betyde to ting: At der virkelig er strammet op 
på kvaliteten af hestene, der skal viderekåres mht. 
eksteriør, bevægelser, temperament og kvalitet af 
afkom – eller, at det er et chikane moment avlerne 
imellem. Dette er kun et gæt, og så længe der er 
tvivl omkring viderekåring i det land, som selv 
har besluttet det, så bør vi vente, indtil Spanien 
selv er vant til at viderekåre heste. Det er for surt 
at stille en hest til viderekåring, og den ikke går 
igennem. Det vil fremgå af hestens papirer. Den 
har naturligvis sin basiskåring, men den kan ikke 
komme videre i systemet. 

Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi fremover 
holder os til basiskåringen. Cria Caballar har også 
oplyst os, at de ikke kan tilbyde at viderekåre heste 
for os i år, og det hænger muligvis sammen med, 
at de selv har nogle problemer med procedurerne. 

De nye regler kan du hente på vores hjemmeside. 
Er du ikke på Internettet, så ring til en af os  i 
bestyrelsen, og du får sendt reglerne med posten.

Regler om inseminering
Da de nye kåringsregler trådte i kraft, blev der 
samtidigt åbnet op for inseminering, hvis de 
involverede avlsdyr er viderekåret!

Det betyder, at heste, der kun har basiskåringen, 
fortsat skal bedække naturligt.
Samtidig er der kun åbnet op for inseminering 
med frisk sæd, dvs. at det endnu ikke er tilladt at 
inseminere med hverken køle- eller frostsæd. Der 
forskes og arbejdes fortsat i køle- og frostsæd i 
Spanien, og man forventer, at inseminering med 
køle- og frostsæd også bliver tilladt, når de nye 
kåringsregler fungerer optimalt i Spanien.

Eftersom størstedelen af den europæiske hesteavl 
i en del år har udøvet inseminering med køle- og 
frostsæd, kan det derfor virke lidt underligt, at 
Spanien ikke giver tilladelse til det, da det kan 
betyde meget for avl af P.R.E. uden for Spanien. 
Men der tages med stor forsigtighed på dette 
emne, da Spanien selv har stor interesse i at 
beskytte denne meget gamle race mod blanding 
af andet blod, snyderi med sæd m.v. Dog har vi 
i dag en meget stærk beskyttelse i DNA tests, og 
det skal nok komme inden for rimelig tid, da alle 
føl fra nu af også skal DNA testes samtidig med 
blodtypebestemmelsen. Vi kan forestille os, at der 
ved inseminering af køle- og frostsæd også stilles 
krav om, at de involverede avlsdyr afleverer en 
DNA test, hvis de ikke allerede har fået foretaget 
sådan en. 

I skrivende stund har bestyrelsen modtaget et 
brev fra den nationale avlsorganisation ANCCE, 
hvori de oplyser, at der allerede er bygget et stort 
og helt nyt laboratorium op, som kan varetage de 
opgaver, der er i forbindelse med at producere 
køle- og frostsæd. 

En tilladelse bliver ikke givet i flæng, og der 
skal solide resultater til, før spanierne med 
ro i sindet kan give deres accept af denne 
fremgangsmetode.

I det øjeblik, der gives grønt lys for inseminering 
af køle- og frostsæd, åbner der sig et helt nyt 
marked for avlere uden for Spanien. Der kræves 
dog fortsat, at avlsdyrene er viderekåret, før man 
kan benytte sig af insemineringsmetoden.

Vi håber og tror på, at det hele falder på plads, 
og til den tid skal det blive spændende at se, om 
der laves hingstekataloger fra Spanien, og ikke 
mindst hvad prislejet kommer til at ligge på. 
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Bogen om den spanske hest

Den spanske hest var i mere end 2000 
år den mest efterspurgte hest i alle 
Europas kongehuse. Den forsvandt ud 
af billedet i 1800-tallet, da en ny type 
ridning blev moderne.

Nu oplever den en bemærkelsesværdig 
renæssance og dukker op overalt i 
hesteverdenen. Klassisk ridning og 
barokke hesteracer bliver igen værdsat, 
og denne bog vil være til glæde, 
hvad enten man vil vide mere om den 
spanske hest, det spanske avlssystem 
og Spaniens ridevis, eller om man blot 
vil nyde de smukke billeder og snuse 
til lidt af Spaniens sol og hestemagi for 

sin fornøjelses skyld. 
Bogen er på 78 sider, og hver eneste er smukt illustreret med mange fotos.

Udsalgspris: kr. 298,00.
ISBN: 87-91198-01-1 

Kan bestilles her på siden, hos din boghandler og i førende rideudstyrsbutikker 
samt på: levade@levade.dk, www.heste-nettet.dk, skole@akademisk-ridekunst.dk

Forlaget Levade ApS, Havreholmvej 22, DK-3100 Hornbæk.
Tlf.: +45 2888-0209/4040-5319, mail: levade@levade.dk 

w w w w . p r e - h o r s e . d k
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Barok med Branderup
af Charlotte Eichel Larsen

Onsdag den 7. marts 2004 afholdt foreningen 
et foredrag om de barokke hesteracer ved Bent 
Branderup. Foredraget foregik på Stengården i 
Hornbæk, og 55 mennesker fandt vej til gården.
Bent startede med at fortælle, at de barokke 
hesteracer ikke kun lige er de racer, som vi 
kendetegner barokke på grund af baroktiden 
i 1700 tallet. En Islænder f.eks. er også barok 
– forstået på den måde, at Islænderen har set ud, 
som den gør i århundrede.

For at en hest skal kunne bære sig, være smidig 
og udføre de øvelser, som vi ønsker af den, er 
det nødvendigt, at den har kropsbygningen til 
det. Bent gik i gang med at tegne en hest med de 
bygningsegenskaber, som vi gerne vil efterstræbe 
i avlen.

Hovedet på den barokke hest har en let udad 
buet næseryg. Det stammer bl.a. fra Berberen. 
En buet næseryg gør, at hesten har meget plads 
i næseregionen til at indånde selv meget varm 
luft og derved få den afkølet. Så en buet næseryg 
ses altså især på de hesteracer, som lever i varme 
lande. Den spanske hest har ligeledes set sådan 
ud – og man er på vej tilbage til den hovedform. 
Det er også vigtigt, at hesten har høje kæbe, så 
man er sikker på, at hestens tandrødder er meget 
lange. Jo længere de er, jo længere vil hesten have 
tænder i munden højt oppe i alderen. Det var især 
sådanne ting, man så på dengang, hvor hesten var 
transportmidlet og ikke mindst krigsmaskinen. 
Det tog mange år (12 – 14) at uddanne en hest, og 
derfor skulle den også meget gerne kunne blive 
gammel med tænder i munden en årrække efter.

Halsen skal hvælve, og der skal være plads 
mellem ganasche og strube. Dvs. halsen skal være 
slank for derefter at blive bredere. Underhalsen 
skal gerne følge den samme bue som overlinien 
på halsen. Nå halsen ender i bringen, skal der helst 
være plads til en eller to håndsbredder. Halsen må 
helst ikke glide ud i bringen. Manken må godt 
være velmarkeret. Det vidner om en stærk ryg. 
Manken og gjordlejet skal ligge lige overfor 
hinanden. Ligger manken længere tilbage, er det 
svært at få sadlen til at ligge korrekt. Ryggen skal 
være stærk og lige. Bagparten godt rund og med 

et oprejst bækken. Det gør det nemt for hesten at 
sætte sig bagtil. Hoftebenet skal ligge lige over 
bagknæet. Og halen skal sidde i en lige linie ud 
for hoftebenet. Så har man en lavt ansat hale 
– igen en indikation på, at hesten har nemt ved 
at sætte sig. Hasen skal ligge ud for den øverste 
del af hoftebenet. På en tegning kan man se, at 
linien fra hofteben, bagknæ, has og pibe danner 
et analogt trekantmønster. Linierne skal være godt 
lige lange. Så har man et rigtigt godt bagtøj! 

Forbenene skal stå godt inde under hesten. Dog 
ikke så meget, at det ser ud, som om hesten er ved 
at falde forover. Med benene sat godt ind under 
sig har hesten alle muligheder for at bære vægten 
af sig selv og ikke mindst rytteren.

Efter halvanden times godt foredrag gik turen over 
i ridehuset, hvor Bent viste sine egne heste frem 
som eksempler. Den første var hans unge P.R.E. 
hingst på bare 3 år. Bent gennemgik hans eksteriør 
og viste her, at halsen praktisk taget gled over i 
bringen. Der var ikke meget plads til en hånd. 
Men som Bent sagde, så eksisterer den perfekte 
hest ikke, og P.R.E. hingsten havde den store 
fordel, at han har et uovertruffent temperament. 
Så fremviste Bent 3 Frederiksborg hingste. Og 
dem gennemgik vi også eksteriøret på. Den 
sidste hingst, som er Bents egen, blev praktisk 
taget hevet ud af sengehalmen, og han var 
noget forbavset over, at ridehuset var fyldt med 
mennesker på det ukristelige tidspunkt! Hingsten 
her havde en fantastisk hals, og gangen var noget, 
man sukkede efter.

Det var 3 meget spændende timer sammen med 
Bent, og ingen gik uoplyste derfra. 

8
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Tyveri af P.R.E heste i Tyskland

Spansk Sadel Sælges

Håndsyet. 3 år gammel og 
kun brugt omkring 20 gange. 
Nye strigremme. Bredt kam-
mer og bred bom.

Prisforslag: 6.500 kr.

Ring og hør nærmere.

Benjamin Franck
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Om natten mellem den 12. og 13. april 
2004 blev Sandra Imhoff, som bor i Lage 
i Tyskland, overfaldet i sit hjem. Sandra 
Imhoff driver en salgsstald med specielle 
hesterace – især de spanske heste. En 
hollandsk hestehandler, der bor i Tyskland 
(handler ligeledes med spanske heste), og to 
andre personer låste Sandra Imhoff inde. Det 
lykkedes hollænderen at stjæle et stort beløb 
i rede penge sammen med hestepas på Sandra 
Imhoffs heste. Det var deres plan at tømme 
hele stalden for heste. Sandra Imhoff kom 
dog imidlertid fri og fi k alarmeret politiet, 
hvilket afbrød røverne i deres forehavende. 
Alligevel lykkedes det dem at tage to af 
hestene med sig.

Det hele var nøje gennemtænkt. To store 
hestetransportere, hvoraf den ene nåede at 
køre væk, og en bil med en trailer holdt parat 
til at køre hestene væk i.
Politiet opsporede hollænderen og anholdt 
ham sammen med en anden af røverne – en 
hestehandler fra Hannover.

Sandra Imhoff beder om hjælp til at få 
hestepassene og ikke mindst de to stjålne 
heste tilbage. Der er en dusør på 2.000 EUR 
for oplysninger, der kan føre til hestene og 
papirerne. Følgende chipnumre og hestenavne 
hører til de stjålne pas:
9851200059668: Azequi, 22547C302F: 
Taray, 985100009856296: Canardu, 
968000000039868 977200000764529: 
Novato 35, 7F7F2E4A22: Resuelto V, 
985100006831537 985100006560029: 
Bandolero 33, 724098100336851: 
Malvaloco, 977200000665335: Osado 15, 
400D7F1B67: Paje 1, 96800000066411: 
Descarado-BF 1, 977200001185623: 
Gemelo Acentito 2.

Se også Sandra Imhoffs hjemmeside: 
www.special-horses.de
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AKTIVITETSKALENDER 2004
Dato Tid Sted Aktivitet

4. - 6. juni Roskilde Dyrskue Jubilæumsudstilling i 
huset på Hestetorvet
www.roskildedyrskue.dk

5. juni Dalgård 
Træningscenter
Molleruplundvej 9
8600  Silkeborg

Showstævne for 
barokke hesteracer

24. - 26. juni Landsskuet Herning www.landsskuet.dk

August Sjælland Foredrag om hestens 
fodring v/Berner Olsen

August Jylland Foredrag om hestens 
fodring

September DK Kåring, indskrivning og 
ID af P.R.E. heste

Foreningens hjemmeside bliver løbende opdateret, og der kommer hele 
tiden nye idéer. Men først og fremmest går interesserede ind på vores 
hjemmeside bare for at se på spanske heste. 

Det koster ikke noget at have din hest på galleriet, og du er velkommen 
til at sende nye billeder – især hvis din hest er i voksealderen.

Du kan enten maile oplysningerne og billederne (max. 3 billeder af 
hver hest) til os (benyt e-mail: marianne@pre-horse.dk) , eller du kan 
sende billeder og oplysninger med posten til Marianne Gravgaard, 
Hovgårdsvej 8, 8752 Østbirk. I oplysningerne om din hest må der meget 
gerne indgå hestens fulde navn og nr., navne og nr. på forældre, navn på 
avler, evt. resultater fra konkurrencer, og hvad du bruger din hest til.

Vi glæder os til at se din hest på hjemmesiden.

Bestyrelsen 

Vis os din hest
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Formål med hesteavl
af Charlotte Eichel Larsen

Hesteavl er som så meget andet 
ofte en del af en forretning. Det er 

dog de færreste, der formår at lave en 
millionforretning ud af deres hesteavl. For 
de flestes vedkommende handler det om 
avl på hobbyplan, og sådan en form for 
stutteri er stort set aldrig momsregistreret. 
Avl i det små kan løbe lige så godt rundt 
som et stutteri baseret på mange avlshopper 
eller en decideret hingstestation. 

I det øjeblik man indkøber sine avlsdyr, 
har man sat kvaliteten for sin avl. Dårlige 

avlsdyr kan aldrig betale sig selv i form af 
avl. Der kommer desværre kun dårlige dyr 
ud af det. Spenderer man derimod penge på 
rigtigt gode avlsdyr, så er der lagt en god 
grobund for rentabel avl, som man også 
kan tillade sig at sælge til en god pris. Det 
hele handler om taktik, og taktikken skal 
lægges, inden man går ud og investerer i 
avlsdyr. 

For os med kærligheden til de spanske 
heste handler det især om, at vi skal 

være dygtige nok til at udvælge de dyr, 
som skal bruges i avlen. Det kan med 
fordel være avlsdyr, som en avler sælger 
fra, fordi han eller hun vil bygge videre på 
blodlinien med det afkom, som hopperne 
eller hingstene har produceret. Sådanne 
dyr er guld værd for os, og sælges f.eks. 
hopperne ifolet , har vi på den måde 
allerede fået serveret en god kombination 
til afkommet. Vi skal simpelthen være godt 
rustet til at kunne udse gode avlsdyr både 
i form af deres eksteriør, temperament og 
blodlinier. Og det uanset hvilken type hest. 
man ønsker at avle.

Gode heste koster logisk nok mere 
end mindre gode heste. Og i 

avlssammenhænge kan det altså ikke betale 
sig at spare de der 10.000 – 20.000 kr. De 
kan vise sig at være givet rigtigt godt ud. 
Og køb hellere én rigtig god hest frem for 
2 eller endda 3 mindre gode.  Og der skal 
virkelig granskes blodlinier i stamtavlerne. 
Hos de spanske heste ser man ofte, at der 
ude i 3 – 6 led opstår de samme navne. Hos 
nogle er det meget grelt, hos andre er det 
ganske lidt. Man kalder det linieavl, men 
jeg synes, at man skal kalde en spade for 
en spade og kalde det ved det, som det nu 
er. Avles der på helsøskende, halvsøskende, 
far på datter, søn på mor osv., så er det ved 
sødgrød indavl. Spanierne er naturligvis 
meget opmærksomme på indavlsprocenten, 
og de gør det for at bevare et præg i deres 
avl. Det kan på sin vis også lade sig gøre 
uden problemer i Spanien, da de har en 
væsentlig større population af heste. Men 
her i Danmark vil det simpelthen være 
for farligt. I skyndingen vil jeg lige tilføje, 
at har man en hoppe, man ønsker at få 
bedækket med en hingst, hvor de begge har 
et eller to ens navne i stamtavlen i højst 3. 
led, så er der ingen ko på isen. Jo længere 
ude navnene forekommer, jo mere sikker er 
man på, at der ikke er risiko for indavl.

Og avlen skal have et formål. Det kan 
være, at man vil være med til at bevare 

denne gamle, fine race, at avle til eget brug 
eller – den vigtigste årsag – at forbedre 
kvaliteten af populationen. Med en race 
som P.R.E., der har 500 år på bagen, så er 
det ikke så lidt en kulturarv. Vi skal være 
stolte af, at vi er med til at bevare racens 
renhed og ikke mindst at bevare så smuk 
en hest.
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af Charlotte Eichel Larsen

Den 27. marts 2004 afholdt foreningen 
et barokshow på Christiansborg i hjertet 
af København. Vi havde inviteret ryttere 
fra Frieser, Lipizzaner, Knabstrupper og 
Frederiksborg avlsforbundene. Men showet 
var stort set præget af P.R.E. heste. Der var en 
enkelt Lipizzaner og en enkelt Knabstrupper. 
Der skulle også have været en Frieser, men 
desværre måtte ekvipagen melde afbud pga. 
sygdom.

Vejret viste sig fra en kold og kedelig side. Det 
var gråt, blæsende og det småregnede. Men 
alle var i højt humør, og der blev pakket ud 
og gjort klar i ridehuset. Det er lidt sørgeligt 
at se så smukke rammer være så misligholdte. 
Ridehuset trængte i den grad til en ordentlig 
omgang med en støvklud og en klat maling. 
Bunden kunne også godt trænge til at blive 
skiftet. Den anviste stald til hestene var i en 
temmelig brugt stand, og nogle af boksene 

Barokshow på Christiansborg

var direkte farlige. Der manglede tremmer 
hist og her, og det kunne resultere i, at en hest 
stak hovedet ud for så at sidde fast. Det skete 
heldigvis ikke. Men det gode var dog, at vi 
fik lov til at låne ridehuset gratis, og boksene 
kostede kun et symbolsk beløb. 

Showet var delt op i 4 kategorier. Der var 
to klasser med show, en salgsklasse og en 
hingsteklasse. Og der var godt med heste. 
Mitzi Bengtsson kom med P.R.E. hingstene 
Ibero 14, som skulle være med i salgsklassen 
og Trianero MS, som blev fremvist af berider 
John Randskov. Anne Schaumann Nielsen kom 
med sin brune P.R.E. hoppe Agatera. Hanne 
Kapitanska havde sin hjemmevante P.R.E. 
hoppe Rocina II med, Juan Lopez kom med 
P.R.E. hingsten Limeño, Berith Larsen kom 
med den 3 årige brune P.R.E. hingst Amarron, 
Sara Hedberg kom med P.R.E. hingstene Zagal 
XI og brune Alferez IV og så kom Heidi Vineke 
med sin P.R.E. hingst Peluso. 

Amarron 
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Ditte Steinbeck kom med sin 18 årige 
Lipizzanerhoppe Pusca, og Tatjana Olesen 
kom med sin praktisk taget blinde 
Knabstrupper Efreim.

Jeg fik til opgave at speake til showet, 
og vi havde da også et ganske 
glimrende lydanlæg og sat nogle 
store højttaler sat op. Desværre ville 
mikrofonen ikke, som vi ville, så jeg 
måtte stille mig op ude i ridehuset 
og nærmest råbe præsentationerne. 
Alle ryttere havde sørget for en tekst 
til præsentationen og lidt musik. 
Præsentationen til Trianero MS var 
lavet så fint med et dejligt billede 
af hingsten. Og det var der åbenbart 
nogle mellem publikum, der også 
syntes, så de havde taget præsentationen, og jeg 
måtte improvisere!! Til en anden gang må vi så 
afspærre speakerens område. 

Showet gik slag i slag, og vi fik set 
noget forskelligt. Heidi Vineke havde 
den dygtige flamenco guitarist, Poul 
Jacek Knudsen til at akkompagnere sig 
til sit ridt. Vi fik set arbejde fra jorden, 
arbejde for lange liner, klassisk dressur, 
let dressur med de unge heste og op til 
Grand Prix med de ældre heste. Der 
var noget for enhver smag. På trods 
af kulden blev publikum trofast til 
det sidste, og der blev snakket hest 
alle vegne. Vi fik da også et par nye 
medlemmer med på vejen, så i det 
store hele var showet en succes.

Det var oprindeligt meningen, at showet også 
skulle have været et stævne for de barokke 
hesteracer. Men vi var nok lige lidt sent ude 

til at få tilmeldinger nok. Det har vi så 
skrevet os bag øret. 

I skrivende stund er man i fuld 
gang med at stable et barokstævne 
og show sammen i Jylland, og der 
er allerede godt med tilmeldinger. 
Stævnet afholdes den 5. juni på 
Træningscenter Dalgård i Silkeborg 
hos Lis Kristiansen. Propositionerne til 
stævnet kan læses på vores hjemmeside 
www.pre-horse.dk

Ibero 14

Limeño

Zagal XI
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Fra æg til føl
En hest går drægtig i 11 måneder, og det er en 
meget spændende udvikling, der foregår. I den 
første uge deler cellen sig i to efter ca. 24 timer. 
Disse to celler deler sig igen, og på 4 – 5. dagen er 
der 16 – 32 celler i den cellemasse, som skal blive 
til et føl. Når cellemassen er 40 dage gammel, kan 
man på en scanning tydeligt se et miniature føl.

I anden uge glide cellemassen – eller embryonet, 
som det også kaldes – fra æggelederen ned i selve 
livmoderen. Det måler ca. 0,4 mm i diameter 
og befinder sig i en kapsel, hvor der dannes en 
blommesæk. Når det er 11 dage gammelt, måler 
det 3 - 5 mm. I tredje uge er det nu vokset til 15 
mm i diameter, og på dag 17 er det vokset til 
21 mm. Det er nu, at rygraden og segmenterne 
dannes. Det er meget normalt, at hoppen scannes 
på dag 17, 18 og 19 for at se, om hun er drægtig. 
Er hun ikke drægtig, kan hun befrugtes igen ved 
ægløsning, som normalt sker på dag 20 – 21.

I fjerde uge måler embryonet ca. 25 mm i 
diameter. De indre organer og lemmerne er ved at 
blive dannet, og man kan høre de første hjerteslag. 
På dag 26 måler det ca. 28 mm i diameter, og de 
første anlæg til hoved, krop, hale og lemmer kan 
ses. Øjnene er også ved at blive dannet og måler 
ca. 0,5 mm i diameter.

I femte uge er vi nået til dag 33. Embryonet er nu 
vokset til 38 mm. Lemmerne er dannet og er ved at 

udvikle bruskstrukturer, som skal blive til knogler. 
På dag 40 er embryonet nu stort set færdigdannet 
som et lille føl og hænger i navlestrengen. Fra 
denne dag omtales drægtigheden nu som et 
foster.
Da de fleste aborter sker i denne periode, er 
det almindeligt, at dyrlægen scanner eller 

håndprøver hoppen efter dag 40, da der så er størst 
sandsynlighed for, at der er et levende føl i vente.

Vi er nu nået frem til 2. drægtighedsmåned. Det 
kan dog endnu ikke ses på hoppen, at hun er i 
fol, men hendes hormonstatus har gennemgået 
en væsentlig ændring. Det gør ofte, at hun er 
meget rolig at omgås. På dag 60 er fosterets øjne 
lukkede, næseborene er 1 mm smalle slidser, 
og albuer, knæ, forknæ og haser er synlige. 
Allerede her er det muligt at se kønnet på føllet. 
Kønsforhøjningen hos hingste ligger tættere på 
navlestedet end hos hopperne.

I 3. måned er vi nået til dag 70 – 90. På dag 80 
er føllets hoved og hals kommet i position, og 
skuldre og hofter er tydelige. Hos hoppeføl kan 
man se anlæg til mælkekirtler, og hos hingsteføl 
ses en hævelse 2 cm bag ved navlen.

I 4. måned har vi dag 100. Ørene er 1 cm lange, 
øjnene buler ud og hovedet er rettet ud til normal 
position. Man kan se begyndende hårvækst 

Føl med sin mor fra Yeguada 
Candau. Foto: Míllan
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omkring læberne. Skuldre og bækkenparti 
begynder at tage form, og hovene ses med en 
tydelig hævelse i kronranden. Fostrets længde 
er omkring 20 cm. På dag 120 udvikles de ydre 
kønsorganer og hårvækst på kinder, mule og 
øjenlåg.

I 5. måned er vi nået til dag 160, hvor hovedet er 
veludviklet med ører og hår på kinder, mule og 
øjenlåg. Fostret måler nu ca. 40 cm fra hoved til 
hale og vejer ca. 2 kg.

Fra dag 200 – i 6. måned – begynder fostrets vægt 
at stige. Det er her, at hoppens foder skal sættes 
op, så man er sikker på, at føllet får, hvad det skal 
have. Hoppen begynder også at se drægtig ud. 
Ryggen sænkes, og bugen bliver mere hængende.

I 7. måned måler fostret 60 cm og vejer ca. 10 kg. 
Føllets aftegninger er synlige. I 8. måned er føllet 
ca. 60 cm langt og vejer ca. 20 kg. Man kan nu se 
hår på ørerne og ved halen. I 9. måned er føllet 
fuldt behåret, og alle aftegn er synlige. Fostret 
måler ca. 80 cm og vejer godt 50 kg.

I 10. måned er alt klar til folingen. Terminsdagen 
sættes 11 måneder efter befrugtningen, dvs. 330 
dage. Ved terminer først på året – dvs. januar 
– marts – går hoppen ofte en uge eller 14 dage 
over. Senere folinger holder som regel terminen. 
Folinger midt på sommeren kan komme tidligt. 
Et føl kan sagtens overleve at blive født 14 dage 
før termin, men en måned for tidligt kan give 
problemer.

I de sidste 14 dage før foling bliver hoppen slap 
i ligamenterne over krydset, så haleroden bliver 
mere synlig. 90% af alle hopper sætter vokspropper 
6 til 48 timer før foling. Vokspropperne opløses 
12 - 24 timer senere, og der begynder at dryppe 
råmælk ud af yveret.

78% af alle folinger foregår mellem kl. 18.30 og 
kl. 8.30 med hovedvægten mellem kl. 23.00 og 
kl. 01.00. Ofte bliver hoppen urolig og springer 
i sved inden folingen, men det har vist sig, at de 
færreste af de spanske hopper har den tendens! 
Størstedelen af folinger fra spanske hopper 
foregår hurtigt og meget effektivt – og ganske 
uden så meget som et enkelt svedigt hår. 

Jeg oplevede selv for første gang at blive »Bedste-
heste-mor« i marts måned i år. Jeg har min hoppe 

stående hos Berner Olsen i Ringsted. Den 4. 
marts ringede han til mig kl. 9 om morgenen på 
mit arbejde. Ja, sagde han fast, så er der leveret! 
Folingen foregik uden hans opsyn - han nåede 
det simpelthen ikke. Berner Olsen har haft 
fuldblodsstutteri i en hel del år, men han har til 
dato ikke oplevet så effektive fødemaskiner som 
P.R.E. hopperne. Min hoppe, Baronesa XIX, snød 
Berner. Han kiggede til hende kl. 7, hvor hun 
roligt stod og spiste sin mad. Så gik Berner selv 
ind for at få sig en kop kaffe og noget morgenmad. 
Da han kom ud igen kort før kl. 8, stod Baronesa 
fortsat og spiste roligt - dog stod der denne gang et 
føl ved siden af hende og diede lystigt!

Til alle jer, som har sat jeres hopper i fol første 
gang, har jeg et rigtigt godt råd. Lad være med at 
læse i alle mulige bøger om alt det, som kan gå 
galt ved en foling! I får simpelthen dårlige nerver 
og kan ikke sove om natten. Som sagt foregår 
størstedelen af alle folinger helt normalt, og det er 
de færreste forundt at få lov til at overvære det.
For hopper, som har fået føl tidligere uden 
problemer, er der ikke noget at være nervøs for. 
For maidenhopper, dvs. førstegangsfolende, er det 
en god idé lige at holde lidt øje med dem under 
drægtigheden. Selve folingen skal de nok klare i 
bedste stil.

Dejligt P.R.E. føl. 
Foto: Míllan.
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Proceduren for registrering af føl
Af Zuzette Kraft

 
Efter fødslen skal føllet beskrives. Denne 
beskrivelse skal foretages af en dyrlæge. Når 
denne beskrivelse foretages, skal moderen være 
til stede, og det skal udføres før fravænning, og 
samtidig skal et elektronisk identifikationssystem, 
som opfylder ISO (mikrochip) standarden, 
implanteres, og prøver til analyse af genetiske 
karakteristika skal udtages. Microchippen skal 
implanteres på venstre side af dyrets nakke på 
den øverste tredjedel og under halssenebåndet 
(cervikal ligament)”1 (i overgangen mellem 
muskel og spækkam).

Hvordan foregår det?
Du bestiller dyrlægen til at komme og 
chipmærke og udtage prøver til DNA-test (og 
blodtypebestemmelse).

Chipmærkningen og beskrivelse af føl:
Beskrivelse og chipmærkning foregår i ét og 
samme hug. Som sagt skal microchippen opfylde 
ISO standarden, og det gør de chips, danske 
dyrlæger normalt anvender. Til hver microchip 
medfølger 4 klistermærker med stregkode og 
chipnummer. Dyrlægen har et dokument der 
hedder: ”dyrlæge og ejererklæring”. På dette 
dokument skal oplysninger om føllet indføres, 
og klistermærke med stregkode og chipnummer 
påklistres. Dette dokument er bevis for, at hesten 
med pålydende beskrivelse har implanteret 
chippen med pågældende nummer. Der er tre 
eksemplarer af dokumentet; originalen indsendes 
til fødevaredirektoratet (det plejer dyrlægen at 
ordne). Ejeren får den blå kopi, og dyrlægen får 
den sidste kopi. Ejerens kopi skal følge føllet, 
da den skal bruges, når føllet skal indregistreres 
i stambogen. De resterende klistermærker med 
stregkode og chipnummer skal gemmes; de kan 
bruges til at sætte ind i hestepas og lignende.

Blodtypebestemmelse og DNA-test
Blodtypebestemmelse og DNA-test bruges til 
at bevise, hvilke heste der er forældre til et føl. 

Førhen blev PRE-hestenes afstamning bevist ved 
hjælp af blodtypebestemmelse, men føl, der fødes 
nu, skal have lavet en DNA-profil. 

Føllet skal have foretaget både blodtype og DNA 
test, hvis bare et af forældredyrene ikke har fået 
lavet en DNA-profil. De tests, der foreligger fra 
forældredyr, der ikke har fået lavet DNA-test, 
er blodtypebestemte, og derfor skal føllet have 
foretaget blodtypetest for at afgøre/bekræfte 
afstamning. Da man imidlertid ønsker at gå over 
til DNA-test, skal føllet have foretaget en sådan, 
så det kan få fastlagt en DNA-profil. Resultatet fra 
DNA-testen gemmes elektronisk, ganske ligesom 
blodtypetests gemmes. DNA-profilen skal bruges, 
når føl efter føllet skal afstamningsverificeres 
senere. DNA-test er en mere sikker metode til 
afstamningsafgørelse end blodtypetest, og de 
fleste avlsforbund er efterhånden ved at bruge 
denne form for test i stedet for blodtypetest. 

Hvordan
Der er i Danmark kun et laboratorium, som 
er autoriseret af Landsudvalget for heste til at 
udføre disse tests, og det er Blodtypelaboratoriet 
på Nørlund Hestehospital. Din dyrlæge eller 
dig selv skal bestille et blodprøvesæt fra 
blodtypelaboratoriet (se adresse og tlf. senere). 
I sættet er 3 glas til blodprøver og en blanket, 

Microchippen skal opfylde ISO 
standarden

Hvis forældredyrene kun 
har fået foretaget en 

blodtypebestemmelse, skal 
føllet have foretaget både en 
blodtypebestemmelse og en DNA.

som skal udfyldes. Skal hesten have foretaget 
både blodtypebestemmelse og DNA-test, skal 
alle tre glas bruges. Blanketten, der har A5-
format, skal udfyldes og indsendes sammen med 
prøverne. Husk at give dyrlægen oplysninger om 
forældredyrene (navn og código), hvis ikke du 
selv har bestilt og udfyldt blanketten hjemmefra. 
Det er vigtigt, at hele código-nummeret oplyses 
så blodtypelaboratoriet ved, hvilket land de skal 
henvende sig til for at indhente oplysninger.  På 
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www.pre-horse.dk
Hjemmesiden, hvor du finder de 
nødvendige oplysninger. Se under 

medlemssider

blanketten er 5 afkrydsningsfelter, her krydses af 
for, hvilke prøver der sendes ind, og så skal der 
sættes kryds i feltet for afstamning2.

Pr. december 2003 er det blevet oplyst, at prisen 
på3:
Blodtypebestemmelse og DNA-test:  
(425,- + 155,-)  580,- + moms
DNA-test:  310,- + moms

Herudover skal påregnes udgifter fra egen dyrlæge 
mht. prøveudtagning osv.

Blodtypelaboratoriet indhenter selv oplysninger 
om blodtype/DNA-profil fra forældredyr, og hvis 
der er problemer, henvender de sig til dig. Du 
kan altid henvende dig til foreningen, hvis der er 
problemer, du vil have hjælp til at løse.

(Fodnoter)
1 Oversættelse af: “Proposed royal decree for the 
regulation of different breeds of equines, the legal 
requirements of stud books, breeders’ associations 
and the specific zootechnical characteristics of 
different breeds”, Chapter II, article 6.
2 Reference: Blodtypelaboratoriet for heste
3 Reference: Blodtypelaboratoriet for heste

Adresse på blodtypelaboratoriet:

Blodtypelaboratoriet for heste 
Rødebækvej 2, Rodelund
8653  Them

Tlf.: 87 98 11 77 
Fax: 86 84 94 11

e-mail: mail@hestehospitalet.dk

HUSK!!
Avlsforeningen er ikke bare for dem, der vil 

avle. Vi afholder arrangementer for alle 
interesserede. Det kan bl.a. være foredrag om 
generel viden om heste, så som fodring, ridning, 
show og stævner. Man behøver altså ikke at være 
avler for at være medlem af foreningen.
Hold øje med vores aktivitetskalender, så 
du kan se, hvornår vi næste gang afholder et 
arrangement.

Dyrskuerne er lige på trapperne, og vi håber 
at se mange af vores medlemmer en eller 

alle dage. I er meget velkomne til at komme forbi 
vores stand - om ikke andet så for at få en god 
sludder med os. 

Har du lige købt en P.R.E., købt en eller flere 
heste mere, eller har din hoppe fået føl, så 

skynd dig at sende eller maile hestens oplysninger 
til sekretæren, Charlotte Eichel Larsen.
Foreningen har en database over P.R.E heste 
i Danmark, og efterhånden som populationen 
vokser, er det nødvendigt med en database for at 
kunne overskue det.
Databasen bliver primært anvent til at optælle 
heste, når vi skal afholde kåring. Så har vi på 
forhånd en god idé om, hvor mange heste der vil 
stille. Herunder også føl, der skal indregistreres 
og importerede heste, der skal identificres. Det 
er derfor MEGET VIGTIGT, at I husker at 
videregive oplysningerne.
Af oplysninger skal vi bruge:
Hesten navn og nr.
Fødselsdato
Navn og nr. på dens forældre
Codigo
Microchip nr.
Farve
Navnet på avleren 

Trianero 
MS fra 
barok-
show på 
Chri-
stans-
borg.
Foto: 
Tanja 
Mik-
kelsen
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Hingsteliste
Alferez IV

Farve: Brun
Født: 29-03-96
Codigo: 190101002115452
Far: Lisongero
Mor: Capitana XXVIII
Avler: Yeguada Carrion
Stangmål: 165 cm
Ejer: Stutteri Pepino PRE
Tlf.: +46-42 22 81 00
www.pepinopre.com

Cambalache III

Farve: Brun
Født: 30-04-95
Codigo: 190101002109114
Far: Letrado VII
Mor: Centuria
Avler: J.M. Neila 
Stangmål: 158 cm
 Ejer: Marianne Brydov
Tlf.: +45 59 93 70 73

Legionario XXVI

Farve: Skimmel
Født: 21-3-92 
Codigo: 190101002006533  
Far: Letrado II
Mor: Legionaria IX 
Avler: Yeguada Hnos. Gonzalez Perez
Stangmål: 168 cm 
Ejer: Mette Jensen 
Tlf.: +45 66 12 35 97

Peluso

Farve: Skimmel
Født: 28-3-91 
Codigo:  190101002003772
Far: Decidido IX
Mor: Pelusa 1982
Avler: Agustin Cadenas Beltran
Stangmål: 163 cm
Ejer: Heidi Vineke
Tlf.: +45 23 81 35 63
www.heidivineke.dk

Sabio IV

Farve: Skimmel
Født: 27-4-97
Codigo: 190101002122674
Far: Macetero
Mor: Carbajosa
Avler: Comercial Agro. Garmat S.A.
Stangmål: 161 cm 
Ejer: Lilli-Ann Hasselby
Tlf.: +45 48 46 12 22

Velazquez II 

Farve: Skimmel
Født: 27-04-95
Codigo: 1901010021AL067
Far: Banquero IX
Mor:  Dali II
Avler: Sabine Ziesenitz-Pulver (Tyskland)
Stangmål: 162 cm
Ejer: Camilla Björkman, Sverige
Tlf.: +46 176-235005

www.karlorsta.com

Zagal XI

Farve: Skimmel
Født: 30-03-94
Codigo: 190101002103856
Far: Beduino V
Mor: Hortera II
Avler: Domingo Garcia Briñon
Stangmål: 164 cm
Ejer: Stutteri Pepino PRE
Tlf.: +46-42 22 81 00
www.pepinopre.com
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Priser i foreningen
Ejerskifte 100 kr.

Kåring pr. stk. 1.500 kr.
Registrering af føl pr. stk. 550 kr.
Identifikation af ny hest pr. stk. 250 kr.
Hingst på hingstelisten pr. år uden foto pr. stk. 100 kr.
Hingst på hingstelisten pr. år med foto pr. stk. 200 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

6 x 6 cm 100 kr. 80 kr.
6 x 12 cm 200 kr. 160 kr.
6 x 15 cm 300 kr. 240 kr.
6 x 23 cm 400 kr. 320 kr.
12 x 12 cm 400 kr. 320 kr.
12 x 15 cm 600 kr. 480 kr.
12 x 23 cm 800 kr. 640 kr.
15 x 15 cm 900 kr. 720 kr.
15 x 23 cm (1/1 side) 1.200 kr. 960 kr.
Bagsiden 1.600 kr. 1.300 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. i 3 måneder 200 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.

Vi har i skrivende stund endnu ikke fået en endelig 
dato for besøg af kåringskommissionen. Vi har 
rykket Cria Caballar, da vi gerne vil have lidt god 
tid at arrangere det hele i. Som vi fortalte sidst 
laver vi 2 - 3 opsamlingssteder på hhv. Sjælland 
og i Jylland, så ingen skal køre i flere timer med 
deres heste og føl.

Om ikke andet så sender vi en tilmeldingsblanket 
til jer, hvor I kan tilmelde heste til kåring, 
føl til indskrivning og importerede heste til 
identifikation. I må meget gerne returnere 
blanketten til os sammen med en kopi af papirerne 
på din hest.

Vi håber og tror på, at vi får et godt arrangement 
ud af det, og vi glæder os meget til at se jer alle 
sammen og ikke mindst jeres heste. 

Er I i tvivl om noget 
omkring jeres hestes 
papirer, så ring eller 
mail til os, og vi vil 
svare jer hurtigst 
muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kåring 2004



STUTTERILISTE

Stutteri Grønnevang

v/Hanne Kapitanska
Tlf.: 56 82 20 96

www.p-r-e.dk
hanne@p-r-e.dk

Anne Schaumann Nielsen

Tlf.: 57 80 17 87
schauman@worldonline.dk

Stutteri Hermosa
v/Berith Larsen

Tlf.: 54 44 64 46
www.hermosa.dk

Stutteri Liselund

v/Gitte Gjersøe
Tlf.: 49 70 20 05
www.lise-lund.dk
gitte@gjersoe.dk

Stutteri Mitenzo

v/Mitzi Bengtsson
Tlf.: 49 21 67 60

Stutteri Perregaard
v/Ulla Perregaard
Tlf.: 45 80 70 61

www.spanishprehorses.dk
info@spanishprehorses.dk

Stutteri Plovmandshave

v/Heidi Købmann Madsen
Tlf.: 75 76 10 16

Windrose Farm

v/Fam. Bandier
Tlf.: 45 93 71 81
www.windrose.dk

bandier@mobilixnet.dk

Yeguada 
La Colina del Sol

v/Charlotte Eichel Larsen
Tlf.: 43 52 27 44

charme@post10.tele.dk

Stutteri Dalgård

v/Lis Kristiansen
Tlf.: 86 85 30 66

www.dalgaardhorses.dk
dalgaardhorses@mail.tele.dk

Karlorsta Gård
www.karlorsta.com
info@karlorsta.com

Tlf.: +46 176 23 5005/23 5020

Stutteri Dandanell

v/Lise Dandanell
Tlf.: 49 70 30 00

Yeguada 
La Montaña

v/Marianne Gravgaard
Tlf.: 21 93 03 21

marianne.k.g@get2net.dk


