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Det gode ved at bo i 
Danmark er, at vi har 
en synlig overgang i 
årstiderne. Jeg elsker 
årstiderne hver især, 
men hvert forår føler 
jeg nøjagtig den samme 
jublende glæde, når 
vi når maj måned. 
Det bliver lunere, og 

græsset og bladene på træerne lyser op i en 
hysterisk grøn farve. Og anemonerne danner et 
smukt hvidt tæppe i bøgeskoven og signalerer, at 
nu er det vår. Skulle man male sådan et billede, 
ville folk sige, at farverne var urealistiske. Vi 
glemmer simpelthen, hvor fantastisk naturen 
kan være med sine farver og former. Og der går 
forår i folk og fæ. Alle er fjollede, småforelskede 
og overenergiske. Det er også nu, at føllene gør 
deres indtog. Nogle har været tidligt på færde, 
mens andre først siger goddag til verden i maj 
og juni. Uanset hvor mange føl man har taget 
imod, så er følelserne de samme. Selv de garvede 
avlere fortæller, at de stadig bliver lidt våde bag 
øjenlågene, når der ligger et velskabt og dejligt 
føl i halmen. Det glæder mig også meget, at der 
er kommet mere gang i PRE avlen herhjemme. 
Tendensen var i gennemsnit 5 føl om året, mens 
der blev importeret næsten det dobbelte. Godt nok 
er det godt aktiv for avlen, at de importerede heste 
har bedre og bedre kvalitet, men målet må vel 
være, at vi så at sige bliver selvforsynende med 
PRE heste herhjemme.

Der er kommet nogle rigtigt dejlige føl i år. Den – 
eller rettere dem, der vækker mest opsigt, må være 
de to tvillingehoppeføl, som Comprometedora 
leverede i april måned. Det kunne da nok være, at 
der lige var en hoppe ejer, som måtte gnide øjnene 
en ekstra gang, da de to spirrevipper kiggede 
frem. Det er jo sjældent, at heste får tvillinger. 
Det sker, men som regel vælger dyrlægen at 
knibe det mindste af de to æg, hvis en scanning 
viser tvillinger. Heste er oprindeligt ikke bygget 
til tvillinger lige som de klovbærende dyr så som 
geder, får og hjortevildt. Men naturen kan spille os 
et puds som i Comprometedoras tilfælde, og når 
det sker, er det meget glædeligt, når det viser sig, 

L E D E R
at hoppen har fået to levedygtige føl.

Det er også tiden, hvor alle dyrskuerne løber 
af stablen. Vi har efterhånden en del aktive 
medlemmer i foreningen, som hjertens gerne 
pakker hele stalden og drager af sted i 3 herlige 
dage. Både heste og mennesker er dødtrætte, når 
det er overstået, men alene stemningen og hyggen 
gør, at alle drager af sted år efter år. Det er ikke 
et ”must”, at man tager sin hest med på dyrskue. 
I dag har de forskellige avlsforbund selv regler 
for at bedømme deres heste og laver også deres 
egne konkurrencer. Så i den forbindelse vægter 
en bedømmelse fra et dyrskue ikke lige så højt, 
som det gjorde ”i gamle dage”. Men en dyrskue 
bedømmelse skal man bestemt ikke feje af bordet. 
Det er virkeligt kyndige dommere, der står derude 
på grønsværen, og de kan deres kram. De ser især 
på brugsværdien af hesten, og det er jo lige noget, 
vi kan bruge. Hellere en god brugsbedømmelse 
end en præmie for hestens udseende. For hvad 
gør det, hvis hesten nu ikke lige er helt perfekt i 
sit ydre, hvis den så til gengæld er 100% loyal og 
ærlig at ride på og i øvrigt en rigtig god kammerat. 
Jeg vil til enhver tid hellere have en hest, som 
har et godt, fornuftigt og roligt sind frem for en 
skønhed, der er rablende vanvittig.

Til Roskilde Dyrskue kommer der PRE heste 
– mange PRE heste! Hele 9 heste + føl bliver 
udstillet, og der kommer i alt 17 heste – heraf 
4 føl til show. Og vi kommer med til show. Det 
er bekræftet fra dyrskueudvalgets side, så ingen 
skuffelser i år. Hvor mange PRE heste, der er 
meldt til landets andre skuer er i skrivende stund 
uvist, men jeg håber, at der bliver bakket bredt 
op, og at deltagerne får en alle tiders weekend 
sammen med andre hestefolk.

Jeg vil ønske jer alle en god sommerferie sammen 
med jeres heste.

Rigtig god sommer.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme
Sommeren er 
atter over os 
– forhåbentlig!
For de fleste er 
det en vidunderlig 
tid. Lige netop 
dét, vi har ventet 
på hele den lange, 
mørke, våde og 
frysende vinter. 
Men for en del 

af befolkningen er det en blandet fornøjelse; de 
er plaget af høfeber fra tidligt forår til langt hen i 
sensommeren.
Hvad mange ikke ved er, at også heste kan lide 
af høfeber. Ret upraktisk, når man som hest 
gerne skulle nyde en lang sommer sammen med 
vennerne på frodigt græs med blomster og store, 
skyggefulde træer. Heldigvis fås der medicin 
mod denne pollen-allergi, så generne holdes 
nogenlunde i skak hos de fleste. For heste (og 
deres ejere), der ikke får tilskud til medicin fra det 
offentlige, kan det være en dyr fornøjelse – men 
hvad gør man ikke for sin hest.
Meget værre er det for de heste, der lider af allergi 
overfor mitter; en overfølsomhed, der er bedre 
kendt under navnet ”sommer-eksem”. Mitter er 
nærmest småbitte fluer, der bider som bare pokker. 
De træffes i store sværme, oftest i nærheden 
af skov eller i skyggen af store træer (især 
nåletræer), og de er mest aktive i morgentimerne 
og lige før solnedgang. Der findes ifølge mange 
adspurgte, dygtige heste-dyrlæger ingen rigtig 
effektiv kur mod denne allergi, der hos hestene 
giver voldsom kløe, hævelser/væskeansamlinger 
i man-bunden og på haleroden. Symptomerne 
kan også i svære tilfælde findes andre steder på 
hesten, fx under maven og i lysken (som faktisk 
er det sted, mitterne bider). Det bedste man kan 
gøre for hestene er (iflg. dyrlægerne) at give 
dem indsprøjtninger mod kløe for at holde det 
lidt nede; men helt effektivt er det ikke. I nogle 
tilfælde holder virkningen kun ca. 1-2 døgn (og 
koster 7-800 kr.)
Derefter foreslår dyrlægen optimistisk, at man 
køber et mule-til-hale-dækken med maveklap 
(som skræmmer fold-kammeraterne fra vid og 
sans), smører hesten ind i ildelugtende insekt-
forskrækker, fodrer den med hvidløg og B-

vitaminer, og i øvrigt sætter hesten i en stald med 
tæt myggenet for døre og vinduer. Her må jeg smile 
lidt ved tanken – hvordan sætter man myggenet 
for en stalddør, der består af to skydeporte på hver 
3 x 4 meter? Og er samtidig i stand til at komme 
ud og ind af stalden, frem og tilbage med mange 
heste hver dag?  Ja, jeg spø’r bare. Som ejer af 
en hest med sommereksem er man efter nogen 
tid villig til at prøve hvad som helst (lige fra en 
lang række dyrlæger til naturmedicin, Aloe Vera, 
homøpater, kinesiologer, ja næsten vodoo) for 
at lindre hestens desperate kløe og måske åbne, 
væskende sår. Som ejer af en PREt nede fra det 
varme Spanien tænker du nok ”hvad kommer det 
mig ved – det er jo kun islændere, der lider af 
sommer-eksem”. Men problemet er voksende hos 
hele den danske hestebestand. Jeg kender en PRE 
hingst, der er voldsomt plaget af problemet, og jeg 
er selv ejer af en dejlig PRE med sommereksem 
på 3. sæson. Og jeg må indrømme, at jeg sover 
ikke særlig godt, når min elskede hest en lun 
sommernat er ved at gå til af kløe og smerte 
inde i sin boks, og vælter rundt, så det kan høres 
i det meste af landsbyen og ikke mindst i mit 
soveværelse.
Jeg har fundet et middel, som (ved en tidlig 
indsats med start ca. medio april) kan holde kløen 
nogenlunde nede; men det kræver behandling 2-3 
gange daglig – og det tager tid at behandle hele 
bunden af manen og haleroden, så man er sikker 
på at hver en centimeter er smurt. Desværre er 
dette middel efterhånden ikke til at skaffe nogen 
steder. Er kløe, varme og småhævelser alligevel 
under optræk, kan Aloe Vera salve/gelé eller 
babyolie med Aloe Vera lindre lidt. Det har virket 
rimeligt på min hest – andre hesteejere har andre 
opskrifter – og kender du en god behandling, så 
hører jeg og flere andre gerne fra dig.
En yderligere bivirkning ved al den kløe er 
naturligvis, at en smuk PRE med lang, bølgende 
man og hale kommer til at ligne en fjordhest med 
klippet man og hale! Øv.

God sommer til jer alle – forhåbentlig uden 
allergi.

Marianne Gravgaard
Formand
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Referat fra generalforsamlingen

Den nye bestyrelse: En samling friske, hårdt arbejdende og initiativrige kvinder.

Referat fra den Ordinære Generalforsamling i 
Dansk P.R.E. Avlsforening 13. marts 2005 

Til stede var der 12 personer. Der manglede Lilli-
Ann Hasselby fra bestyrelsen, som desværre ikke 
kunne komme. Vi gik straks i gang med dagens 
dagsorden, hvor første punkt var:

1.
Valg af dirigent
Charlotte blev valgt og takkede de fremmødte.

2. 
Formandens beretning
Med fare for at gentage mig selv fra sidste års 
beretning, må jeg sige, at det igen har været et 
godt år med en stadig stigende interesse for P.R.E. 
hestene i Danmark.

Årets største begivenhed var kåringen i september, 
som var et tætpakket arrangement, der nær havde 

taget livet af et par bestyrelsesmedlemmer, som 
vist overskred deres stressfaktor med 300%! Men 
det gik godt, ikke mindst takket være gode, lokale 
hjælpere, og måske især fordi vores dommer, 
Leon, var udstyret med en god portion humoristisk 
sans. På nær en enkelt hingst blev alle godkendt til 
avl, så nu er der en stor, ny generation af P.R.E.’er 
på vej ind i avlen i Danmark – må man håbe!

Det med avlen går jo lidt trægt. Der er kun 
kommet 5 føl i 2004, så importen af P.R.E. er 
stadig meget større end den lokale produktion. 
Men det ser til gengæld ud til, at kvaliteten af de 
importerede heste øges, og det giver gode udsigter 
for den danske P.R.E. avl i fremtiden.

En af de nye regler, som er indført med det 
nye kåringssystem er, at kun en dyrlæge, som 
har fået gennemgået regler og procedurer af 
CC’s repræsentant, og som derefter officielt er 
godkendt af CC, må indskrive føl i stambogen. Vi 
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har fundet en spansk født, dansk dyrlæge, som var 
med til kåringen i Jylland, og som nu er godkendt 
af CC til at varetage chipmærkning, blodprøver, 
udfyldelse af attester og (i samarbejde med 
foreningen) den videre ekspedition til CC.

Regnskabet vil jeg ikke sige ret meget om, det 
taler vist for sig selv, og det kan vi godt være 
bekendt at vise frem.
Nogle fra den uværende bestyrelsesmedlemmer 
har valgt at træde ud af bestyrelsen med udløbet 
af denne periode pga. manglende tid, hvilket 
er et problem, vi alle kender, så det er der fuld 
forståelse for.

Jeg vil derfor sig tak til bestyrelsen for deres 
indsats – og ikke mindst til Lilli og Charlotte, som 
stopper nu. Heldigvis fortsætter Charlotte som 
redaktør af medlemsbladet, pyha! Vi har igen i 
år haft et rigtigt godt samarbejde og sammenhold 
i bestyrelsen, har lært hinanden endnu bedre at 
kende og har haft mange hyggelige, produktive 
- og knap så produktive stunder - i hinandens 
selskab.
Tak for det!

3.
Kassereren aflægger beretning
Regnskabet var sendt med ud sammen med 
indkaldelsen, hvor der pr. 31/12 stod 53.208,33 kr. 
på kontoen. Herefter har vi i det nye år modtaget 
regningen fra CC fra kåringen, og med alt betalt 
står der nu 19.500 kr. Og så indgår der snart 
kontingent fra medlemmerne. Fremover giver 
foreningen tilskud til bestyrelsen, når de skal over 
broen fra Jylland. Med bestyrelsesmedlemmer 
spredt ud over landet, er det en bekostelig affære 
at skulle køre så langt. Men det kan budgettet også 
holde til.

Aktiviteterne i foreningen giver indtægter, og 
det gør, at foreningen bedre er i stand til at give 
transporttilskud m.m. Derfor skal der fortsat 
satses på at lave aktiviteter!

4. 
Regnskabet til godkendelse
Regnskabet blev godkendt uden indvendinger fra 
Generalforsamlingen.

5. 
Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået at udvide antallet af 

bestyrelsesmedlemmer, så der kan være op til 9 
personer. Det giver lidt flere hænder at dele opgaver 
ud på. Der var enighed på generalforsamlingen og 
forslaget blev godkendt.

Gitte Gjersøe har opfordret foreningen til at 
benytte Hestebladet mere som kommunikation til 
resten af hesteverdnen DK. Den nye bestyrelse vil 
vælge en person, som hver måned tager stilling 
til, hvad der skal i Hestebladet. Kontakt er Ulrich 
Nedergaard, mail: un@hestebladet.dk

6.
Valg af formand
Marianne var på genvalg, og eftersom ingen andre 
meldte sig til posten, blev Marianne enstemmigt 
valgt.

7. 
Valg af næstformand
Lilli-Ann Hasselby havde valgt at træde ud af 
bestyrelsen, og i stedet stillede Gunvor Ejstrup op 
til posten. Ingen andre meldte sig, så Gunvor blev 
enstemmigt valgt.

8. 
Valg af bestyrelse og suppleanter
Størstedelen af de fremmødte stillede op til 
bestyrelsen. Heidi Købmann Madsen, Berith 
Larsen, Lisbeth Vestergaard og Anette Thestup 
stillede som nye personer op til bestyrelsen. 
Anette Thestrup ønskede en suppleantpost. Anna 
Vestergaard ville gerne fortsætte som suppleant, 
og Zuzette Kraft og Hanne Kapitanska fortsætter 
i bestyrelsen.

Efter Generalforsamlingen konstituerer resten af 
bestyrelsen sig ifølge vores vedtægter.

9.
Valg af revisor
Peter Jensen stillede beredvilligt op igen og blev 
enstemmigt valgt.

10. 
Eventuelt
Berith Larsen spurgte, om vi ikke kunne stikke 
hovederne sammen og finde på en bedre måde 
at promovere racen på. Her tænkte Berith især 
på medier i forbindelse med arrangementer, hvor 
der indgår P.R.E. heste. Der skal flere mennesker 
til at tage sig af PR/sponsor opgaverne. Der skal 
nedsættes et udvalg, som skal tage sig af disse 

mailto:un@hestebladet.dk
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opgaver i fremtiden. 

Anne Schaumann Nielsen spurgte, om vi skulle 
slå os sammen med andre racer til Roskilde 
dyrskue for at være sikre på ikke at blive valgt 
fra til show. Idéen er ganske udmærket, men med 
12 tilmeldte P.R.E. heste kan vi sagtens selv fylde 
ringen ud. Nu handler det bare om at lave et show, 
som falder i dyrskueudvalgets smag. De er blevet 
lidt kræsne på det sidste!

Der blev snakket om dyrskuerne rundt om i 
landet, og det lader til, at der kommer P.R.E. heste 
med stort set alle dyrskuerne. Det er jo meget 
glædeligt! For det er især til dyrskuerne, at folk 
for øjnene op for racen. Derfor er det også vigtigt, 
at så mange som muligt tager deres heste med på 
dyrskue.

Herefter sluttede Generalforsamlingen i god ro 
og orden.

Tvillingerne Esmeralda og Esperanza i en dejlig siesta...
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Picnictur for hest og rytter
Mød op med familie, venner og hesten til vores 
nye, årlige picnictur, som i år går til Gjeddesdal 
Gods den 21.august 2005.

Der vil være mulighed for hyggeligt samvær, 
frokost, kaffe og kage, show og foredrag m.m. og 
for børn og barnlige sjæle vil der være ponyridning 
og skattejagt.

Derudover rides der en fællestur i skov og terræn 
for dem, der har medbragt hest. Vi håber på stor 
tilslutning, så vi kan gøre picnic turen til en ny 
årlig tradition i foreningen. 

Tilmelding og evt. spørgsmål til: Lisbeth Spindler, 
lisbeth@pre-horse.dk eller på telf. 26 12 81 20 
eller SMS til nr. 27 11 81 16. På tilmeldingen må 
du gerne skrive, hvor mange I kommer, om du har 
hest med og ikke mindst hvor mange børn, der 
kommer med.

Pris pr. deltager: 50 kr. for personr over 12 år. 
Der betales ved ankomsten, og tilmeldingen er 
bindende.

Dagens program:

Kl. 10.00
Velkomst ved dagens vært, Godsejer Søren 
Nymann.

Kl. 10.30
Terrænridt på de omkringliggende markre og 
skovarealer anført af Anna Vestergårrd. 
Ponyridning med Sigurd, skattejagt for børnene.

Kl. 12.30
Showindslag på ridebanen.

Kl. 13.00
Frokost i godsets park - medbring selv mad. Der 
vil være mulighed for at grille, og der er borde, 
stole og service. Derudover er det muligt at købe 

drikkevarer.

Kl. 14.30
Foredrag ved Hippolog G. Halling Nielsen

Kl. 15.00
Kaffe og hjemmebagt kage på terrassen

Ca. kl. 16.00
Slutter en dejlig dag på Gjeddesdal Gods.

Praktiske oplysninger
Adresse:
Gjeddesdal Gods
Gjeddesdalsvej 76
2670 Greve
www.gjeddesdal.dk

Frokost:
Deltager medbringer selv frokost (picnic), 
og der vil være mulighed for at grille. Der er 
også mulighed for at købe vin, vand og øl til 
indkøbspriser.
Kaffe, the og kage er inkluderet i prisen.

Opstaldning:
Der er IKKE mulighed for opstaldning på godset. 
Derfor skal din hest kunne stå i en trailer under 
frokosten m.v. Der er dog adgang til hø, halm og 
vand.

Sundhedstest:
Alle heste skal medbringe gyldigt vaccinationskort, 
som skal fremvises ved ankomsten, inden hestens 
læsses af.

Sikkerhed:
Al deltagelse er på eget ansvar.

På gensyn!
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Danske og spanske
Kilde: Ridehesten 03/05
Foto: Britt Carlsen

Medlemsbladet for Dansk Varmblod, Ridehesten 
– tidligere Hippologisk tidskrift, er begyndt at 
skrive om en smule andet end varmblodshestene. 
Selvfølgelig er det DV, der er i fokus, da bladet 
er til ejere og avlere af varmblodsheste – præcis 
som vores blad er specifikt udformet til PRE. 
Jeg holder ikke selv Ridehesten, da jeg ikke har 
nogen interesse i Dansk Varmblod, men min 
opmærksomhed blev fanget 100%, da jeg så et 
blad, der lå fremme – med en PRE på forsiden. 
Det måtte jeg lige granske lidt ekstra i. 

Inde i bladet var der en 3 sider lang artikel om 
en dansker ved navn Axel Ballin, som har boet 
i Spanien siden 1978. Axel har altid redet, men 
havde dog en pause på godt 10 år. Hans rejse 
til Spanien startede med en afslapningsferie 
til Tenerife – og han har været der siden. Han 
er nu flyttet til hovedlandet, hvor han og hans 
engelskfødte kone, Sally, har en pragtfuld finca 
og deres heste. Der er plads til 4 heste: 3 spanske 

og 1 varmblod. Axel finder unge varmblodsheste i 
Danmark, tager dem til Spanien, rider dem op og 
sælger dem videre. Både Axel og Sally har tabt 
deres hjerter til de spanske heste, og de holder 
meget af at ride unge heste op og starter dem også 
i konkurrencer. For i Spanien bliver man belønnet 
for at starte en spanskfødt hest i konkurrencer. 
Hver gang en spanskfødt heste bliver startet i 
en officiel konkurrence, får rytteren 250 EURO 
(1.875 kr.). Beløbet hæves med yderligere 100 
EURO (750 kr.), hvis hesten opnår 62% eller mere 
i sin bedømmelse. Og der kommer yderligere 
penge i puljen, hvis hesten bedømmes højere. 
Denne uddannelsesstøtte foregår i klasser, som 
er beregnet på de 4 til 6 årige heste, og rytteren 
får max. 5 starter om året. Støtten gives for at 
opfordre rytterne til at købe og uddanne spanske 
heste og for at sikre, at hestene får sig en god 
uddannelse. Det var da noget, der kunne motivere 
avlen herhjemme også! 

I dag har Axel og Sally den 9 årige Nevado, som 
går Intermediare, den 5 årige Lloron og den 5 årige 
Virrey. Derudover har de 4 hunde, som enten har 

Axel Ballin og hans smukke PRE hingst Nevado, som går Grand Prix.
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været tilløbere eller mishandlede, som de har taget 
til sig. Og de har i sandhed et fantastisk hundeliv 
på den 30.000 m2 store grund, der er kuperet og 
beplantet med avocado, appelsin og citron træer.

Jeg blev helt opslugt af at læse artiklen, og det 
irriterede mig lidt, at forfatteren til artiklen, Britt 
Carlsen, ikke lige fik numrene på hestenes navne 
med. Det kunne være interessant at se, hvilken 
afstamning og hvilke blodlinier, der ligger i disse 
heste, for billederne viser, at Axel har valgt heste 
med rigtigt gode bevægelser. 

Længere inde i bladet faldt jeg over endnu et par 
billeder af spanske heste. Det var i forbindelse 
med et internationalt kür seminar i Tyskland. 
Artiklen åbnes af et stort billede med to PRE 
hingste og to spanske ryttere. På deres underlag 
var der broderet ANCCEs logo. Og så irriterede 
det mig grænseløst, at der under fotoet stod om 
hestene: de Andalusiske hingste …. Kommer vi 
nogen sinde af med det navn? Nå, men artiklen 
gik egentlig ikke så meget i dybden med at 
fortælle om rytterne, der deltog i seminariet eller 
om bedømmelserne. Det var mere en ”over all” 
fortælling om kampen mellem den klassiske og 
den moderne måde at træne sin hest på. Der var 
nemlig stor uenighed mellem dommerne om, 
hvornår det er reelle øvelser, og hvornår det er 
cirkus. Tysklands mest erfarne internationale 
dommer, Volker Moritz, er stor forkæmper for de 
gamle, klassiske principper, og vil dermed have 
øvelser, der er retliniet efter dem. Andre dommere 
mente dog, at Ignacio Ramblas fortjente en stor 
bonus for med lethed at udføre en øvelse med 1/1 
pirouette i piaffe, som gik over i en 1/1 pirouette 

i galop og igen en 1/1 pirouette i piaff. Øvelsen 
blev udført med en legende lethed, som netop skal 
kendetegne dressuren: At det skal se legende let 
ud.  

Jeg synes, at er er begyndt at komme en tendens 
til åbenhed over for den klassiske dressur og ikke 
mindst de barokke heste racer. PRE hestene har 
deres store force i, at de let kan sætte sig bagtil 
og ikke mindst udføre de svære dressur øvelser, 
netop fordi de er bygget til det. Man kan også 
spore slet skjult misundelse hos dressur ryttere, 
når de overvære en PRE udføre en piaff og en 
kraftfuld passage med højt løftede ben – også 
bagben! Alt for ofte ser man heste udføre en paiff, 
hvor de knapt nok løfter baghovene fra jorden. 

En anerkendelse af en anden hesterace i manegen 
tager tid – meget lang tid! For PRE hestene har det 
taget år, og der går nok endnu nogle år, før man 
accepterer dem på dressurbanerne herhjemme. 
Holdningen går dog i den rigtige retning, og for 
mange PRE ejeres vedkommende, så handler 
det om all round ridning og ikke konkurrence 
ræs. Jeg håber dog stadig, at mange af jer derude 
pønser på at starte jeres PRE heste i dressur eller 
spring konkurrencer. Man behøver ikke at have 
helt vilde ambitioner, men det er lige så meget 
for at give hesten nogle oplevelser, at komme ”i 
byen” og få noget erfaring. Og skulle dommeren 
nu engang være så partisk at nedvurdere jeres ridt 
pga. hestens race, så vær ligeglade. Bare I har haft 
en dejlig dag og et godt ridt på jeres hest.

To dejlige PRE hingste med to 
spanske ryttere, der har den 
klassiske opstilling og ganske 
sikkert også den klassiske 
træning i rygraden.

Foto: Jytte Lemkow
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De nemme heste
af Charlotte Eichel Larsen

Et af de mest sagte argumenter for at købe sig en 
spansk hest er, at de er vanvittigt nemme at omgås. 
Derudover har jeg fået tudet ørerne fulde om, at 
de er nemme at ride og nemme at sidde på. Jo, det 
er da rigtigt, at de er nemmere at ride, fordi de så 
at sige er selvbærende. Som især kvindelig rytter 
er man ikke ude i at proppe sig med anabolske 
steroider for at få Schwartzenegger bøffer, så man 
er i stand til at samle og drive sin 180 cm høje og 
700 kg tunge varmblod rundt på en ridebane. Den 
spanske hest har nemt ved at sætte sig bagtil, og 
den bøjer gerne nakken, når man rider den. Nøøj, 
udbryder mange ryttere, men hvad de så ikke lige 
ved er, at de spanske heste er helt eminente til at 
bøje nakken og gå med smidt ryg samtidig. Sådan 
omgår man det på spansk maner! 

Jeg har også tit fået at vide, at man ikke bliver 
kastet ud af sadlen på grund af et stort rygsving 
på en spansk hest, sådan som man kan opleve det 
på en varmblod, der går meget kadanceret i sin 
trav. Det er direkte ubehageligt at sidde på, og 
man føler nærmest, at man sidder på et levende 
katapult sæde. Det er dog meget forskelligt 
hos alle hesteracer, hvordan de er at sidde på i 
traven. Og det der med, at spanske heste er ens, 
kan I godt glemme alt om! Jeg har prøvet et par 

spanske heste, og fælles for dem var, at de var 
dejlige at ride. Den ene havde lidt mere rygsving 
end den anden, men de var også på vidt forskelligt 
udviklingstrin. Det skal man også huske at tage 
med i betragtning. Hvor nemt er det ikke at 
”sælge” hesten ved at sætte rytteren op på en fuldt 
udviklet og veltrænet hest  og sige: Er den ikke 
bare nem at sidde og ride på? Og så farer rytteren 
ud for at finde en til sig selv, men må måske af 
økonomiske grunde vælge at købe en ung hest. Og 
denne unge hest har ikke musklerne endnu og er 
derfor ikke så nem at sidde på.

Da jeg skulle købe spansk hest, var mit mål at finde 
en, som fra naturen havde 3 gode grundgangarter 
med naturlig elasticitet. Og det syntes jeg selv, at 
jeg fandt. Min hoppe havde føl ved siden og skulle 
fole igen året efter, så der skulle gå halvandet år, 
før jeg for alvor kom i gang med at træne hende. 
Hun havde ikke været redet i lidt over 4 år, så jeg 
var helt indforstået med at skulle starte forfra. 
Arbejdet fra jorden og i longe var ikke noget 
problem. Hun kan lide at arbejde og især at få 
noget til hjernen. Så skulle jeg i gang på ryggen, 
og det foregik i starten kun i skridt. Det gik lidt 
hurtigt med små-tripperi ind imellem. Men jeg var 
stædig og blev ved, til hun præsenterede en god 
skridt, hvor ryggen var med. Så langt så godt. Så 
skulle vi til traven. Nem at sidde på?? HA! Typisk 

Fuld skrald frem i trav 
- det var en kamp at få 
hende ned i tempo.

Jeg var fotograf og råbte 
opmuntrende til min 
part, som svedte tran.
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for utrænede heste, så går de enten fremad med 80 
km/t eller er overforsigtige. Min hoppe er absolut 
ikke forsigtig, så det var bare derudaf, og jeg blev 
kastet ud af sadlen, hvor hvert skridt hun tog. Hun 
puttede hovedet fortil, smed ryggen og gadagung 
gadagung! Det var ikke til at holde ud. Det tog en 
krig og et mindre oprør, før jeg fik hende til at lytte 
efter og acceptere, at tempoet altså skulle ned. Og 
det lykkedes til sidst. Masser af skridtpauser og så 
lidt trav igen. Heste er atleter, og de skal bygges 
op muskelmæssigt præcis som et menneske. Det 
tager bare længere tid for hestene at udvikle 
musklerne, end det gør for os.

Som ryttere skal vi også være i ret god form for at 
kunne ride og præsentere et ridt, der ser legende 
let ud. Jeg afslører gerne mig selv ved at fortælle, 
at jeg i starten var totalt sveddryppende, for det 
var over et år siden, jeg sidst red så aktivt. Det 
kunne også mærkes i inderlårene, hvor musklerne 
havde slumret gevaldigt. Så efter endt ridt, kunne 
jeg såmænd have været stand-in for John Wayne, 
hvis han stadig havde levet og stadig lavede 
ægte Westerns. Jeg følte mig så hjulbenet, at jeg 
umuligt kunne have fanget grise!

De spanske heste er også meget personlige, og 
man skal da heller ikke tage fejl af dem. De er 
kærlige, knytter sig gerne til deres ejer, og de har 
temperament. De kan tænde, men man kan også 
slukke for dem igen. Man skal bare lige finde sluk 
knappen! Den sidder ikke altid på samme sted hos 
alle heste. De kan ”bruse op” som en rystet flaske 
champagne, og de kan stå og snorksove med et 
barn på ryggen. De har sans for situationer, og 
en ny rutineret rytter skal da helt klart prøves af! 
Derfor er det vigtigt, at man fra starten har fået på 
plads, hvem det egentlig er, der bestemmer farten. 
Og det skal altså helst være de to-benede. Når det 
er afklaret, kan hesten ofte irettesættes med en 
kort kommando sagt i et helt almindeligt toneleje. 
Jo bedre hest og rytter lærer hinanden at kende, 
jo bedre vil det også gå med at løse forskellige 
opgaver. Jeg var f.eks. vanvittig imponeret over 
min halvandet års plag, der for anden gang i sit 
liv skulle køre i trailer. Første gang havde hun 
fået lidt at slappe af på, men denne gang var 
det ”in natura”. Og pylremor som jeg er, var jeg 
nervøs for, om det nu gik godt. Jeg skulle virkelig 
lægge bånd på mig selv for ikke at overføre min 
nervøsitet til hende. Men alle mine bekymringer 
blev gjort til skamme. Godt nok var hun en anelse 
utryg ved situationen – benene rystede en smule, 

og der blev pustet gennem næseborene, men hun 
gik lige efter mig og op i traileren for et helt løst 
træktov. Og så stod hun der og blev bundet op og 
accepterede, at der blev lukket bag hende. Og hun 
gnaskede veltilfreds wrap fra hønettet, mens vi 
trillede turen fra Sengeløse til Ringsted. Om jeg 
var stolt af hende? Jeg var vist lige ved at revne!

Nu har jeg lige læst en artikel omkring hestes 
følelser. Om de i det hele taget har nogle, om de kan 
føle had, kærlighed, misundelse osv. Der er stadig 
delte meninger om, hvad heste opfatter og giver 
udtryk for, og uanset hvad, så vil vi mennesker 
altid tillægge dem lidt menneskelige aspekter. Jeg 
er dog ikke i tvivl om, at heste kan drille! De er 
fuldt bevidste om, hvad de må, og hvad de ikke 
må, og de kan sagtens finde på pludselig at gøre 
det modsatte. Drillerier fra hestens side er som 
regel harmløse. Det kan f.eks. være at motionere 
sit menneske lidt ude på folden i form af at gå 
fra ejeren, når han/hun kommer ud for at hente 
sin hest ind. Og læg mærke til, at hesten går i et 
tempo, der lige præcis er afpasset sådan, at det 
er hurtigere end menneskets almindelige gang. 
Slår mennesket over i løb, jamen så traver vi da 
bare eller går en kort galop. Hvor mange har ikke 
prøvet denne tur? Og hesten vender frækt sit fjæs 
mod os med ørerne helt fremme i en volte udenom 
os – og man kan næsten høre den synge: du kan 
ikke fange mig…! Og sjovt nok stopper hestens 
så sin fangeleg, når den fornemmer, at ejeren nu 
er ved at være godt gal i skralden. Der er jo heller 
ikke nogen grund til at køre legen så langt ud, så 
man får en på frakken, vel?! 

Jeg har også lagt mærke til, at hestens følsomhed 
sætter den i stand til at placere os mennesker i et 
vist følelsesregister. Er jeg ked af det, finder jeg 
ikke nogen bedre til at trøste mig end min gamle 
vallak. Roligt puster han mig i ansigtet og lægger 
sin bløde mule mod min kind. Og så står han bare 
der med halvt lukkede øjne og nusser min kind, 
indtil jeg slapper af. Det er da ikke til at stå for, 
vel?! Det kan da godt være, at jeg ”Disney-ficerer” 
ham lidt nu, men at finde trøst hos sin gode, gamle 
kammerat, det kan intet andet erstatte. 

Følsomhed er så afgjort også et nøgleord, når 
vi snakker om spanske heste. Deres følsomhed 
overfor vægt f.eks. gør, at det er minimale 
hjælpere, der skal til, for at få dem til at udføre 
en øvelse. De har nemt ved sidebevægelser, og de 
har nemt ved de svære øvelser, fordi de så let kan 
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sætte sig bagtil. Det har jeg også oplevet ved min 
hoppe, hvor jeg ville sætte tempoet ned i traven. 
Hun reagerede fint for hjælperne, men den skulle 
lige en tand længere ned – og så går krikken i 
passage! Ja, jeg har ikke lært hende det, og det 
er der heller ikke andre, der har. Men det var nu 
engang det, hun opfattede, da jeg trykkede lidt 
på bremsen. Det gik jo slet ikke med en passage 
på hendes niveau og heller ikke med hendes 
nuværende muskelfylde – eller mangel på samme. 
Men føj, det var svært at få hende ud af den igen, 
for det var saftus’me så dejlig at sidde på. Nå, den 
gik jo ikke, så ned i trav igen, og det gjorde hun 
prompte, da jeg bad hende om det. Hun var selv 
vældig tilfreds med sin præstation, for nu fik hun 
jo lidt til hjernen. Det er noget, de spanske kan 
lide. Ikke alle de der gentagne øvelser med flere 
minutter på hver side. Nix! Der skal afveksling og 
noget nyt til. De kommer hurtigt til at kede sig, og 
så finder de bare på numre, hvis de når så langt. 

De spanske er nogle herlige heste. De sætter en 
på dupperne, og man skal ikke sidde og sove 
i timen på ryggen af dem. Ikke at de er rodeo 
heste, men en græstue, der svajer i vinden, kan 
lynhurtigt udvikle sig til en snigende tiger, hvis 
de er begyndt at kede sig. Når hesten så er nået så 
langt i sin træning, at man kan afveksle mellem de 
forskellige øvelser i alle 3 gangarter, sker det mere 
sjældent, at de giver udtryk for at kede sig. Men i 
start fasen skal man godt nok være opfindsom for 
at bevare deres koncentration. Arbejdslysten er de 
nærmest født med, og min hoppe bliver nærmest 
fornærmet, hvis hun kun bliver arbejdet i longen 
en dag. Der skal noget mere til at føde hendes 

Gu’ vil jeg ej skridte! Det er 
simpelthen for kedeligt!!! 

Hun trippede og trippede, 
men efter knap 3 måneder 
gik hun den flotteste skridt 
- afslappet og med sving. 
Endelig ville hun lytte til sin 
rytter.

hjerne – det er da helt sikkert. Så må jeg slutte 
af med lidt bomme på jorden, som hun kan trave 
over, og det er som regel et hit. 

Husk også, at hestene kan have en dårlig dag - 
præcis som os. Og hvis man er i dårligt humør og 
godt stresset, så skal man ikke nærme sig hestene. 
De er følsomme og kan mærke det lige med det 
samme. En frustreret, træt og stresset person får 
som regel aldrig en hyggelig ridetur på sin hest i 
det humør. Så hellere få afreageret med en trillebør 
og en møggreb og få frustrationerne ud, så man er 
faldet ned på jorden, inden man rider ud. 

Motivation skal der også til for at få træningen til 
at fungere. Alt for få ryttere stopper op og tænker: 
Hvad er det egentlig, jeg gør galt? hvis det nu 
viser sig, at hesten ikke udfører øvelsen, som man 
kunne tænke sig. Jeg ville sådan ønske, at vi fik 
bare en smule af den militaristiske disciplin ind i 
ridningen igen, for med den følger også den ægte 
remonte ridning. 

Jeg får fortalt mange skønne historier af ejere af 
spanske heste, og jeg ville ønske, at I ville skrive 
dem ned og sende dem til mig, så vi kunne få dem 
i bladet. De er jo nemme, de spanske heste – når 
vi lærer dem rigtigt at kende.
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Spanske stutterier

Yeguada Ayala

Stutteriet Ayala avler PRE heste i alle farver; 
skimler, brune og sorte. Hestene er utroligt 
smukke, noble og har klasse. De er kendt for at 
have en stærk overlinie, brede bagparter med 
runde linier og er utroligt funktionelle. De er 
mange rytteres favoritter og ikke mindst for andre 
avlere af PRE heste. 
Stutteriet tager mange heste med til konkurrencer 
netop for at få vurderet brugsværdien af deres 
heste. Man kan altid finde heste fra Ayala stutteriet 

til de morfologiske konkurrencer og ikke mindst 
til de to store; SICAB og ECUMAD. Stutteriet 
har vundet utallige priser og formår at gøre deres 
avl bedre og bedre. Det har kostet blod, sved og 
tårer at nå så langt, men når man ser hestene, har 
det været det hele værd.

Øverst: Pragtfuld hoppe til skue i 
Jerez.
T.v.: Hingsten Educado X, som er 
guldmedaljevinder

Den 2 årige Cascanueces, som vandt, 
hvad den kom i nærheden af.
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Ganadería Klaas Mesdag

Klaas og Saskia Mesdag har boet i Spanien siden 
1964 og opdrætter PRE heste, som kan bruges til 
det daglige arbejde med kvæget og er særdeles 
gode ridedyr. Deres selektering af hestene følger 
disse kriterier: De skal være modige, sikre på 
benene, til at stole på og have et godt og fornuftigt 
temperament. Ægteparret rider og træner deres 
heste selv netop for at udvælge de bedste dyr til 
avl. 

Klaas og Saskia var vant til fuldblodsheste og 
sportsheste (K.W.P.N), men blev forelskede i 
den spanske hest og har været seriøse avlere og 
forsvarere af racen lige siden. 

Saskia Mesdag rider og træner selv sine ungheste. Her på Feria VII.

Deres stutteri blev grundlagt i 1979 med to 
hopper fra Pedro Salas og en Terry hingst 
(Cartujano. –red.). Saskia har været medlem af 
kåringskommissionen for de unge dyr i 10 år, 
og hun har i 4 år været medlem af bestyrelsen 
i ANCCE. Hun er en af de få kvinder, som er 
dommer i Cria Caballar.

Mesdag stutteriet ligger 14 km fra Ronda på vejen 
mod Sevilla. Det består af 600 hektar kuperet 
terræn, græsmarker og dyrkede marker og er 
omgivet af bjerge. Det ligger ca. 700 – 800 m 
over havets overflade, hvilket giver området et 
godt klima i det sydlige Spanien med 4 særskilte 
årstider. Temperaturerne kan ligge omkring 
frysepunktet om vinteren og kan nå op på de 40 
grader om sommeren. Hopperne græsser ude hele 
året rundt sammen med en flok kødkvæg af racen 
Spansk Retina.
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Din pligt som avler
Som avler af PRE heste er det din pligt at melde 
til foreningen, hvilke nye heste du har fået, hvor 
mange føl du forventer at få, om din hest er død 
eller solgt.

Foreningen er ikke en lille sluttet flok længere, 
men tæller over 120 heste og lidt over 100 
medlemmer. Der er noget at holde styr på, og hvis 
foreningen skal have et overblik over bestanden og 
i øvrigt have styr på tingene overfor Cria Caballar, 
så er det tvingende nødvendigt, at avlerne sørger 
for disse ting.

Det er især vigtigt at meddele foreningen, hvor 
mange føl man har fået. Fra nu af skal vi selv 
sørge for at få vores føl indskrevet, INDEN de 
er 6 måneder gamle. Der er p.t. kun én dyrlæge 
i Danmark, som må varetage denne opgave, og 
eftersom Miguel Rizo bor i Jylland, skal der 
planlægges nøje, når han kommer til øerne for at 
indskrive føllene. Det er planen, at Miguel kommer 
i løbet af juni måned, så det haster. Godt nok har 
foreningen en kopi af bedækningsattesterne, men 
det er ikke ensbetydende med, at de 100% ved, 
hvor mange føl der er kommet, og hvem der ejer 
dem. Hoppen kan jo i princippet være gået tom, 
eller - som i Sara Krabbes tilfælde - levere to føl.

Bestyrelsen vil udarbejde nogle interne 
blanketter, som du enten kan rekvirere over 
nettet på hjemmesiden eller ved at kontakte en i 
bestyrelsen. Blanketterne er på dansk.

Har du fået PRE føl i år - eller en Hispano Arabe 
- som du gerne vil have indskrevet i stambogen, 
skal du hurtigst muligt have sørget for at få lavet 
en blodtype bestemmelse og en DNA. Miguel Rizo 
er også den eneste fra nu af, som må microchippe 
føllene. Du skal altså have blodprøven ordnet og 
klar, hvis du vil have dit føl indskrevet. Send en 
mail til Marianne Gravgaard, Gunvor Ejstrup eller 
Hanne Kapitanska og meddel, hvor mange føl du 
har fået. Hvis du ikke meddeler i tide, kan du ikke 
få indskrevet føllet i denne omgang.

Med hensyn til de nye heste, så er oplysningerne 
nødvendige for at kunne holde heste databasen 
ved lige. Foreningen har brug for at vide navn og 
nr. på din hest og dens forældre. Derudover skal 

du oplyse nr. på microchippen og hestens codigo. 
Disse oplysninger bliver opbevaret fortroligt og er 
til stor gavn for foreningen, når der skal afholdes 
kåring, indskrivning og f.eks. DAMOCHA. På 
denne måde behøver du ikke at opgive hestens 
data, hver eneste gang den skal deltage i en 
aktivitet.

Det er derfor også nødvendigt for foreningen at 
vide, at du f.eks. har solgt din hest. Foreningen 
behøver ikke at vide til hvem, naturligvis. Er 
hesten død eller f.eks. blevet kastreret, bliver 
det skrevet ind i databasen. Det nytter ikke, at 
foreningen ikke kan opdatere databasen, for det 
betyder, at den kan afgive forkerte oplysninger til 
Cria Caballar.

Foreningen har tidligere skrevet om vigtigheden 
af, at de får oplysninger om hestene, men det 
virker ikke helt efter hensigten. Derfor vil der i 
fremtiden indgå et strafgebyr, hvis man f.eks. ikke 
får tilmeldt sit føl til indskrivning i tide. 

Foreningen afholder DAMOCHA i år, så lad os 
være på forkant med hestenes oplysninger, så alt 
papir arbejdet foregår let og gnidningsfrit. Der er 
mange mennesker, der arbejder for foreningen 
kvit og frit, og der er ingen grund til at gøre det 
stykke arbejde mere besværligt, end det burde 
være. 

Hold øje med foreningens hjemmeside, og er der 
noget, du er i tvivl om, skal du ikke tøve med at 
ringe eller maile til bestyrelsesmedlemmerne. De 
vil hellere end gerne hjælpe dig og stå til rådighed 
for dine spørgsmål.

Lad os håbe, at følmeddelelserne vil vælte ind og 
gøre os positivt overraskede over, hvor mange 
PRE føl, det er blevet til i år. Der er også kommet 
flere hingste på banen siden kåringen sidste 
år, så det ville være en stor fremgang, hvis vi 
i en statistik kan se, at avlen herhjemme er for 
opadgående. 
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www.pre-horse.dk
Hjemmesiden, hvor du finder de nødvendige oplysninger. Se under 

medlemssider

At lave et blad
af Charlotte Eichel Larsen

I godt 3 år har jeg lavet bladet for foreningen, og 
jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt. Derudover 
har jeg også en interesse i, at foreningen har et 
godt, informativt og - håber jeg - pænt blad som 
et ansigt udadtil. 

Jeg har lært en hel del i processen, for det ikke 
bare at køre løs i et tekstbehandlingsprogram. Der 
skal grafiske værktøjer til. Nu er jeg så heldig, at 
jeg har en reklametegner i familien, og jeg har selv 
arbejdet på reklame bureau igennem de sidste 5 år. 
Det har givet noget ballast og forståelse for disse 
fantastiske grafiske værktøjer og programmer, 
som man kan købe i dag. 

Før i tiden stod der fotosættere og typografer 
og svedte over store plader, og maskinerne var 
enorme. Det er faktisk ikke så mange år siden, 
man kørte noget, man kaldte film. Det krævede 
også en stor maskinpark at trykke noget, som blev 
tegnet i hånden og siden skåret til og sat op. I dag 
er alt digitaliseret og forenklet enormt. Det er i 
sig selv en stor lettelse, men det har naturligvis 
også kostet en hel del arbejdspladser ude i den 
pulverisrende verden.

For at kunne lave et blad, skal der tekster og 
billeder til. Det lyder jo meget nemt. Teksten fra 
et tekstbehandlingsprogram kan nemt konverteres 
i det grafiske program InDesign, som jeg bruger.
Teksten typograferes - dvs. man vælger den 
skrifttype, størrelse og udformning, som man nu 
ønsker. Det gøres mere eller mindre i et snuptag.

Billederne er straks en anden historie. For at 
kunne trykke et billede, så det står skarpt og flot 
i farverne, er det nødvendigt, at det ligger i en 
høj opløsning. Til tryk til dette blad, bruger man 
en opløsning, som hedder 300 dpi. Dpi står for 
det engelske »dots per inch«. Et billede består 

af millioner af små firkanter. Og jo mindre de 
firkanter er, jo bedre og skarpere er billedet. Så 
med 300 dpi menes der, 300 bittesmå firkanter pr. 
inch (en inch svarer til 2,54 cm). Skal jeg scanne 
et papirsbillede ind, skal jeg så på forhånd vælge 
denne opløsning.

Tager man et digitalt foto, så ligger opløsningen 
typisk i 72 dpi, som er standarden for f.eks. 
billeder til nettet. Til gengæld sørger kameraet for, 
at billedet er kæmpe stort! Ofte måler de 80 x 60 
cm. Når billedet er så stort, kan det nemt sættes 
op i opløsningen, hvor billedet så får en mindre 
målestok. Et foto på 80 x 60 cm i 72 dpi vil måle 
omkring 20 x 30 cm i 300 dpi. Altså stadig et stort 
billede, som nemt kan sættes i et blad og trykkes i 
rigtig god kvalitet. Det er nu ikke så ringe med de 
digitale kameraer, og man kan i dag få dem med 
mellem 4 og 10 millioner pixels som standard. 

I dag har jeg ikke de store problemer med de 
fotos, som jeg får tilsendt til bladet. I et andet 
grafisk program, der hedder Photoshop, kan jeg 
sætte opløsningen for billedet, sætte størrelsen på 
det og evt. reparere eller redigere i farverne. Den 
teknologiske verden er fantastisk!

Har man nok materiale til et helt blad, tager det 
ikke så mange timer at sætte op. Så er det straks 
værre, når jeg sidder i den situation, at jeg næsten 
intet har fået til bladet og selv må dykke ned i 
diverse hesteblade, får idéer til artikler og finde 
billeder til dem. Så bliver det lige pludselig et 
meget stort arbejde.

Og nu ved I sikkert godt, hvor jeg vil hen med 
dette - ja - rigtigt! Jeg vil have, at I er MEGET 
mere flittige med at skrive artikler, komme med 
input, info og ikke mindst billeder! Det er nu 
noget sjovere at kunne få lov til at vælge ud til 
bladet fremfor at skulle strække det, så bladet kan 
blive fyldt ud. 
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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 - hvis solgt 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.

Aktiviteter 2005
Det er den store dyrskue tid, og forhåbentlig har 
mange meldt deres heste til, så resten af den danske 
hesteverden kan nyde synet af de spanske.

Den nye tradition med en årlig picnic tur i 
foreningen medbringende mad, heste og familie 
bliver forhåbentlig også en tilbagevendende 
tradition, hvor vi kan mødes, se hinandens heste 
og få os en god spansk hestesnak i godt selskab. 
Det er et godt og nyt initiativ, som vi håber, at I vil 
bakke op om. 
Det er også sommeren, der nu skal bruges 
til at træne i til DAMOCHA. Hold øje med 
hjemmesiden, hvor I kan få oplyst hvor og hvonår 
det kommer til at foregå. Det er i foreningens 

interesse, at prisen for at deltage kommer ned på 
et leje, hvor alle kan være med. Derfor håber vi, 
at mange vil melde deres heste til - ikke mindst 
så vi også kan få vist vores heste frem, som vi er 
så stolte af. Vi håber på 
at kunne få Mercedes 
Gonzales til landet  
igen.

God sommer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen



STUTTERILISTE

Stutteri Grønnevang

v/Hanne Kapitanska
Tlf.: 56 82 20 96

www.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 

Stutteri Mitenzo

v/Mitzi Bengtsson
Tlf.: 49 21 67 60

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

www.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

Yeguada La Colina del Sol

v/Charlotte Eichel Larsen
Tlf.: 21 48 52 11

charme@post10.tele.dk

Stutteri Dalgård

v/Lis Kristiansen
Tlf.: 86 85 30 66

www.dalgaardhorses.dk

Karlorsta Gård

www.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

Stutteri Cava

v/Gunvor Ejstrup
Tlf.: 55 70 09 80

gejstrup@jubiimail.dk

Stutteri Sant Jordi

v/Birgitte Bjerregaard
Tlf.: 98 66 47 77

bjerregaard@nypost.dk


