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Leder

Nu hvor sommeren er ved at 
melde sin ankomst og foreningens 
arrangementer er i gang for dette 
år, kan jeg, som nyt medlem af 
bestyrelsen og forholdsvis ny PRE 
ejer, ikke lade være med at komme 
med mine egne betragtninger om 
den dejlige race, og hvor jeg ser 
udviklingen af avlen, både her i 
Danmark, men også i et større 
perspektiv, er på vej hen.

Først vil jeg sige tak for tilliden 
til dem, der stemte mig ind i 
bestyrelsen, og jeg håber, jeg kan 
levere det I forventer?

Dernæst vil jeg bede alle jer, der har 
arbejdet, avlet og ejet PRE heste i 
mange år om lidt overbærenhed, idet 
jeg ikke har jeres erfaringsgrundlag 
med netop denne race, men skriver 
ud fra, hvad jeg mener, er rigtigt for 
racen i fremtiden, og her taler jeg 
både som avler og rytter.

Min ”hands on” erfaring med PRE 
heste er kun et år gammel, men 
hvilke oplevelse og rejse har jeg 
ikke allerede haft med de skønne dyr 
siden maj sidste år. Jeg vil ganske 
kort fortælle min intro til racen. I 
marts måned 2010 besluttede jeg, at 
en ti år gammel drøm skulle gøres til 
virkelighed. Drømmen var at eje og 
ride en sort PRE hingst. Så det var, 
hvad jeg begyndte at lede efter. Jeg 
fandt fire kandidater i Andalusien, 
nærmere bestemt hos Yeguada 
Coroninas lidt uden for Estapona. 
Valget var ikke så svært. Det var 
temperamentet, og det jeg kunne 
læse i øjnene, der afgjorde, hvem af 
de fire 2-års hingste, det skulle være. 
Jeg kom så til at købe en hingst og 
en hoppe også, så det var tre heste, 
der kom ud af hestetransporten den 
5. august i Vendsyssel i stedet for 
én. De er så blevet udvidet med lidt 
flere, men det er en anden historie.

Formålet med ”den sorte hingst” var, 
at han skulle være min akademiske 
hest, dvs. han skal uddannes i den 
akademiske ridekunst, som var en 
anden af mine drømme, der nu bliver 
udlevet! Men han skulle også kunne 
anvendes i avlen af gode funktionelle 
PRE heste.

Det bringer mig frem til et af de 
emner, der ligger mig rigtig meget 
på sinde, nemlig at PRE hestene, vi 
avler og vil avle, er så funktionelle 
som mulige til netop den type af 
anvendelse, man ønsker at avle til. 
Det mener jeg, man skal holde sig 
for øje, når man vælger avlsdyr, at 
man udvælger de heste, der netop 
har de morfologiske kvaliteter, og 
som har et bevægelsesmønster, der 
gør dem anvendelige til ridebrug i 
netop den type ridning, man vil avle 
heste til.  

Som jeg ser racen, er den på vej 
ud af to stier: Én, hvor man avler 
den mere oprindelige type, der har 
mindre luft under sig og mere krop 
og dybde end moderne sportsheste 
som DV-heste. En type jeg vil kalde 
den barokke type, fordi det var den 
type hest, man anvendte til den 
klassiske ridekunst i renæssancen 
og barokken. En hest, der i størrelse 
er mindre end den næste type, jeg 
vil fremhæve.

Den anden type PRE hest er en 
type, hvor der er mere luft under, 
mindre krop og ikke helt samme 
dybde, ofte med mere fremadrettede 
bevægelser og måske mindre 
opadgående bevægelser end den 
barokke type. Den type har jeg hørt 
blive benævnt som sportstypen. Den 
barokke type er især repræsenteret 
i de gamle blodlinjer, som fx hos 
Cartujano heste, mens den mere 
moderne type bl.a. er repræsenteret 
igennem blodlinjen efter Maluso, 
der er blevet rost for eller beskyldt 
for at være stamfader til den mere 
moderne brune hingstelinje i PRE. 
Hvilken holdning og mening man har 
om, hvilken af de to typer, der er den 
”rigtige” PRE hest i dag, afhænger 
af smag, og hvad det er, man avler 
efter.

Dog vil jeg mene, at der er en tredje 
type, nemlig typen, hvor man blander 
de to typer, der kan resultere i en 
type hest, der har mere luft under 
sig end den barokke type, men har 
mere krop og dybde end den mere 
moderne type.

Det vi som avlere må gøre op med 
os selv er, hvad vi for og hvem avler 
vi til? Er det for at bevare en unik 
historisk race, der i funktionalitet 
har en bredere anvendelse end 
en moderne DV-hest, men som 
ikke kan gøre sig på de moderne 
dressurbaner pga. mangel på højde 
og fremadrettede bevægelser? Eller 
som man allerede gør nu; avler 
en hest, der ofte er større end for 
få årtier siden, en hestetype, der 
tilfredsstiller et moderne publikum 
af købere, der vil have større heste, 
der i det mindste i størrelse minder 
om alle de andre sportsheste? Eller 
skal vi forsøge at bevare PRE hesten 
så unik i type som mulig, så vi 
ikke avler heste, der ligner alle de 
andre blandingsracer også benævnt 
sportsheste?

Min holdning er, at der som i dag 
skal være plads til at avle PRE 
heste til alle typer formål, dvs. 
også en mere moderne type, der 
IKKE skal ligne en DV-hest, men 
skal bevare sit racepræg, og som 
gangartsmæssigt skal kunne gøre sig 
på dressurbanerne. Her er jeg nødt 
til at sige, at det er ikke den type, 
jeg vil avle, men mere type tre, dvs. 
den større type med et mere barokt 
udtryk, men med mere gangformåen 
end den meget barokke type!

For at opsummere mine avlsmål, 
som jeg af gode grunde ikke har 
set et produkt af endnu, er det at 
avle heste, der ikke for enhver pris 
skal være store, og her mener jeg 
nærmere 170 cm i stang end 165, 
hvilket efter min mening ikke vil 
gavne racen, fordi den derfor vil 
komme til at døje med de samme 
problemer som andre avlsforbund, 
med fx OCD mv., men heste med 
LIDT mere luft under sig, dvs. +160 
cm. Med andre ord er mine mål at 
avle heste af type tre, som jeg har 
nævnt.

En sidste ting, som jeg vil nævne, 
der mere er en opfordring til alle PRE 
ejere: Kom ud og vis jeres flotte dyr 
frem til dyrskuer, ridestævner, og 
ikke mindst til vores morfologiske 
konkurrence DAMOCHA den anden 
weekend i september i Fredericia, 
hvor også goldhopper og vallakker 
kan stille op. Se proportionerne på 
hjemmesiden.

Hans Henrik Larsen
Redaktionen
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Formandens klumme

Det har været nogle travle 
måneder siden sidste blad. Og 
vejrguderne har tilsyneladende 
taget vores brok om 2 hårde 
vintre i træk til sig, for vi fik det 
mest vidunderlige forårsvejr og 
med den varmeste Påske i mands 
minde. Det var mange hoppe ejere 
lykkelige for, når de nu ventede 
føl i april. Allerede nu er der 
kommet 10 dejlige føl til verden, 
7 hingsteføl og 3 hoppeføl. Og der 
ventes flere – både i skrivende 
stund og i løbet af sommeren. 
Jeg hører til en af de hoppe ejere, 
som venter føl senere, og hvor 
er det dog svært at vente! Som 
tiden nærmer sig for termin, får 
jeg flere sommerfugle i maven. 
Det er altså næsten uudholdeligt 
at skulle vente på at se resultatet 
af hoppe og hingst. Selvfølgelig 
har alle nogle ønsker om kønnet, 
farven, størrelse og gang; jeg selv 
inklusive. Men helt basalt ønsker 
jeg bare, at folingen vil gå godt, 
og at der kommer et sundt og 
raskt føl ud af det. Køn og farve 
kan altid være en overraskelse.

Efter generalforsamlingen gik 
bestyrelsen straks i gang med 
at planlægge og arrangere 
de kommende begivenheder. 
Derudover har vi i bestyrelsen 
erkendt, at foreningen nu har 
vokset sig så stor og har så stort 
et ansvar mht. stambogen og de 
grundlæggende arrangementer, at 
vi har besluttet kun at tage os af 
disse ting. Alt andet lægges ud til 
medlemmer og til de kommende 
områderepræsentanter. Det giver 
frihed for medlemmerne til at 
selv at arrangere f.eks. kurser, 
hyggedage osv. For det er vigtigt, 
at man som ejer af en PRE får 
et netværk; både til hjælp med 

spørgsmål om racen, men også 
for at dele sin begejstring og 
andet med andre PRE ejere. 

Medlemsbladet har også været 
oppe til en debat, og vi tog en 
føler på generalforsamlingen 
med en lille afstemning om, 
hvad medlemmerne synes, 
at vi skulle stille op med det. 
For det forholder sig sådan, at 
bladet optager en ”pæn” post i 
budgettet, og skal vi forsvare at 
sende det ud 4 gange om året, 
skal det også have noget fyldigt 
indhold. Men eftersom der ikke 
kommer så mange artikler, har vi 
valgt at ændre på dette. Fremover 
udkommer bladet kun 2 gange 
om året; i marts og i oktober. 
Hingste- og stutterikataloget 
udkommer hvert år i december. 
Til gengæld laver vi nyhedsbreve, 
så alle hele tiden vil være 
opdateret med det seneste nyt. 
Og derfor har vi udnævnt Hans 
Henrik Larsen som medredaktør 
af bladet og ansvarshavende for 
nyhedsbrevene. 

Som jeg nævnte i min beretning 
til generalforsamlingen, så 
er det vigtigt, at foreningens 
ansigt udadtil - og ikke mindst 
bestyrelsesmedlemmerne - 
fremstår upartiske og objektive. 
Dette falder fuldstændigt i 
tråd med ANCCEs mission og 
vision, og de rydder stadig op i 
rækkerne. De viser omgående 
konsekvens, hvis der er en 
person, der ikke overholder 
reglerne, og det har resulteret i, 
at der senest i april og maj måned 
er blevet suspenderet 3 dommere 
(morfologiske konkurrencer). 
Nogle af årsagerne er pga. 
interessekonflikter (at man f.eks. 
bestyrer et stutteri og samtidigt 
er dommer i en konkurrence, 
hvor heste fra samme stutteri 
deltager), andre lovovertrædelser 
eller pga. begrundede klager. Hvis 
vi nogensinde i Danmark skulle 
være udsat for, at enten deltagere 
til en morfologisk konkurrencer 
eller dommeren ikke overholder 
de regler, der er for konkurrencen, 
så kan vi være evigt forvisset om, 
at ANCCE vil tage vores klage 
alvorligt og handle derefter. At 
man håndhæver regler og love 

er godt for racen og for dens 
omdømme og ikke mindst, at det 
er fair og på lige vilkår for alle 
heste ejere.

Det er tid for årets dyrskuer, 
og det er noget, jeg altid 
glæder mig til. I år er PRE 
hestene repræsenteret på flere 
dyrskuer rundt om i landet, og 
foreningen vil indtil videre have 
en stand på Roskilde Dyrskue, 
Det Fynske Dyrskue og Horsens 
Dyrskue. Der er også andre heste 
relaterede arrangementer i løbet 
af sommeren, hvor vi vil være 
til stede, så hold godt øje med 
hjemmesiden.

Men årets store arrangement 
er nu nok DAMOCHA, som i år 
afholdes i Fredericia. Vi krydser 
hårdt vores fingrer for, at der 
kommer mange tilmeldinger; 
for jo flere heste, jo sjovere 
er konkurrencen! På vores tur 
rundt i landet til basiskåringen, 
opfordrede vi også heste 
ejerne til at stille deres heste 
til DAMOCHA for at få en reel 
avls- og eksteriørbedømmelse af 
deres heste. For basiskåringen 
er nu engang ”kun” en opmåling 
af hesten og ikke en decideret 
bedømmelse, som vi kender det 
fra andre avlsforbund. Derfor er 
det afsindigt vigtigt, at I udstiller 
primært jeres avlsdyr til de 
morfologiske konkurrencer, så I 
også får en guide til, hvad I skal 
forsøge at gøre bedre via avlen. 
Derudover vil især de unge heste 
få én på opleveren ved at komme 
med, og de lærer meget af det! Og 
jer med vallakker vil få en rigtig 
god brugsbedømmelse af jeres 
heste, for selvom jeres heste ikke 
har mulighed for at gå i avlen, 
så er de stadig ambassadører 
for racen til f.eks. stævner, 
opvisninger, shows m.m. 

Til slut vil jeg ønske jer alle en 
dejlig sommer!

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Maybritt Rønn
Næstformand

Jeg er 37 år og bor sammen med 
min mand og 2 børn på 13 og 15 
år i Otteup på Nordfyn, hvor vi har 
vores eget sted med plads til at have 
hestene hjemme. 

Vi har haft PRE heste i 8 - 9 år 
og har gennem tiden avlet en del 
føl. I øjeblikket har vi to hingste: 
Ebano LXXI (udannet til MA–niveau i 
dressur) og Ecuador F (unghest) samt 
vores dejlige avlshoppe Falconiana, 
som foler medio juni. Derudover har 
vi også et par andre racer, som er 
mere konkurrencedygtige inden for 
springning, som vores datter dyrker.

Jeg er selv mest rytter og ikke den 
store avler, men lægger stor vægt 
på, at de dyr, som bliver brugt i 
avlen, giver tilpas store, velgående, 
funktionelle og racetypiske afkom. 
Jeg er stor fortaler for, at man 
stiller sin hest til morfologiske 
konkurrencer, - og gerne mere end 
én gang – da det er her, man får en 
reel bedømmelse af fejl og mangler, 
men så sandelig også af hestens 
gode kvaliteter. Det giver den enkelte 
avler et indblik i, hvilket avlsdyr man 
har, og hvad man skal matche med 
for at forbedre afkommene.

Som ansvarsområde har jeg som 
ANCCE delegeret stambogsarbejdet 
for Jylland/Fyn.

Derudover bruger jeg gerne min tid 
på promovering af racen, og deltager 
selv i skuer, stævner, shows m.m.

Charlotte Eichel Larsen
Formand

Jeg er 43 år og bosat i Hedehusene, 
hvor jeg bor på en landejendom 
sammen med min mand René. Vi har 
ingen børn, men en fræk kat ved navn 
Soffy og 3 PRE hopper + 1 på vej.

Heste har været en stor del af mit 
liv, siden jeg var 8 år gammel, hvor 
jeg blev hærdet af bl.a. min gamle 
New Forrest vallak, Darling, som var 
gammel springpony og hård som beton 
i munden!  

Da jeg købte min Shagya araber, 
Zaid, skulle der satses noget mere på 
dressuren. Det var ikke ligefrem hans 
livret, men jeg fik 20 fantastiske år 
med denne dejlige hest, som stadig 
har en stor plads i mit hjerte.

Første gang, jeg så en PRE, var i 1991, 
og jeg var fuldstændigt solgt! Det var 
hingsten Ural. Senere kom der en PRE 
hoppe til, og et stutteri og en forening 
var startet.

Jeg har også siddet i bestyrelsen i en 
del år; fra foreningen startede, hvor 
jeg et par år sad som suppleant, og 
til 2006, hvor jeg holdt en pause. Jeg 
kom efterfølgende med igen i 2007, 
hvor ANCCE overtog administrationen 
af stambogen for PRE heste, og især 
denne periode har været meget 
spændende.

Mit store interesseområde er 
stambogsarbejdet, som vi i dag 
er en integreret del af og selv kan 
administrere. Derudover er jeg den 
store fortaler for, at vi hvert år skal 
afholde DAMOCHA og ikke mindst få 
gang i viderekåringerne.

Som ansvarsområde har jeg stam- 
bogsarbejdet for Sjælland og øer, 
redaktør på bladet og opdaterer 
hjemmesiden. 

Zuzette Kraft
Sekretær

Jeg er 35 år og sidder som sekretær 
i foreningen. Jeg er gift med Lars, og 
sammen har vi to dejlige børn; Emil 
på 31⁄2 og Clara på 11⁄2 år. Vi bor på 
en landejendom ved Holbæk, og her 
har jeg muligheden for at have mine 
heste hjemme.

Castle cup på Christiansborg slot 
sommeren 1995, smukke spanske 
heste danser i Grand Prix Kür 
med formidabel lethed og laver 
vaquero/garracho opvisning; det var 
kærlighed ved første blik, og siden 
har der ikke været andre heste for 
mig end PRE. De havde bare alt det, 
jeg søgte hos en hest. 

Interessen for heste blev dog 
forankret mange år tidligere, da min 
moster slæbte mig med på rideskole, 
da jeg var 2 år gammel. Siden har 
heste været min altoverskyggende 
interesse.

I 2002 fik jeg min første PRE, en 
brun hoppe, som gennem årene har 
fået 6 føl. Heste, der står i min stald 
nu er Chiclanero XI, en 14 årig sort 
hingst; Castaño Edoras, 3-årig brun 
vallak, og Ensueño JV, knapt 2 årig 
bayo-farvet hingst. 

Jeg synes især den faglige 
indgangsvinkel til P.R.E. hestens 
morfologi, historie, afstamning og 
generel arvelighedslære (herunder 
farver), der er spændende.
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Irmelin Fasterholdt Nørmark
Kasserer

Jeg bor på en gård i Ørting mellem 
Odder og Horsens sammen med min 
mand gennem 16 år og vores 3 små 
børn på 3 år, 11⁄2 og 7 mdr. 

Vi har selv 8 heste; fordelt på 
Shetlændere, som vi avler på, 
Frieser som ridehest og spanske til 
avl. Derudover har vi opstaldere, så 
vi alt i alt har 12-13 heste på gården. 
Vi har for nylig købt en ny hoppe, 
Sky Amada, til vores avlshingst 
Legionario og håber at kunne avle 
nogle gode rideheste, fortrinsvis til 
eget brug. 

Jeg har været medlem af foreningen 
siden 2002, hvor vi købte vores 
første spanske hoppe, Cara Mia 1. 
Hende mistede vi for 2 år siden 
under tragiske omstændigheder, da 
hun for andet år i træk ikke kunne 
fole selv og måtte have føllet skåret 
ud. To dage senere gik hun i chok og 
måtte aflives.
  
Jeg er først uddannet staldmester 
og har arbejdet som daglig leder 
på forskellige ridecentre. Senere 
læste jeg til Jordbrugsteknolog 
med speciale i Økonomi. Efter endt 
uddannelse åbnede jeg en butik 
med dametøj, men måtte erkende 
at selvstændig butik og små børn 
ikke kunne forenes for mig, så 
jeg lukkede butikken og har været 
på barsel lige siden. I dag går jeg 
hjemme med alle 3 børn, passer 
hestene, underviser i dressur og 
hestetræning herhjemme på gården 
og har hopper til bedækning. Jeg har 
ikke redet aktivt gennem flere år 
pga. graviditet og har nu sat mig det 
mål at avle min egen ridehest. 

Jeg har nu søgt ind i bestyrelse og 
overtaget posten som kasserer efter 
Anette. Jeg mener, at min baggrund 
som økonomi uddannet har klædt 
mig på til at kunne bestride posten, 
og jeg glæder mig til at komme i 
gang.  

Hans Henrik Larsen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 52 år gammel, ikke gift 
i øjeblikket, og har en voksen 
datter, der har redet, siden hun var 
meget lille. Til dagligt arbejder jeg i 
øjeblikket som folkeskolelærer, men 
er på vej videre i min personlige og 
erhvervsfaglige udvikling. Har redet 
og haft heste siden jeg var 30 år 
gammel.

Jeg er ny i PRE verdenen, og jeg har 
kun haft PRE heste i et år. I 10 år har 
jeg haft drømmen om at eje en sort 
PRE hingst, som jeg ville uddanne 
og ride akademisk dressur på. Den 
drøm blev realiseret sidste forår, og 
nu har jeg en sort 3-års hingst, en 2 
års Cartujano hingst, en bayo farvet 
åring samt 7 hopper, hvoraf de 3 
hopper er mine i øjeblikket. Det vil 
sige, jeg er ejer af 6 PRE heste lige 
nu.

Tidligere har jeg avlet, arbejdet med 
og redet engelsk fuldblod, men er nu 
kun 100% til PRE pga. af deres sind, 
lærevillighed og noble måde at være 
på!

Mine mål med mine egne heste og 
PRE racen er at fremme kendskabet 
til racen i Danmark, fremme avlen 
af morfologisk gode heste, der via 
deres bevægelser og dermed en 
funktionalitet, der gør dem til gode 
brugsheste! Disse bevæggrunde 
har fået mig til at stille op til 
bestyrelsesarbejdet!

Derudover dyrker jeg den akademiske 
ridekunst, hvori alle mine hingste 
skal uddannes.

Mine ansvarsområder i bestyrelsen 
er at være medredaktør på bladet, 
udsende nyhedsbreve og komme 
med oplæg og forslag til, hvordan vi 
kan udnytte de moderne medier til at 
opdatere vores medlemmer løbende 
og ikke mindst at gøre de daglige ting 
nemmere for medlemmerne.

Gunvor Ejstrup
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 54 år og bor på Svinø sammen 
med min mand, min skøre hund, 1 
kalv og 7 heste. Heraf er de 5 af 
racen P.R.E.,  2 hopper, 2 hingste 
og et hingsteføl fra i år. De andre er 
henholdsvis en New Forrest hingst 
og en blandingsvallak, som går som 
selskab for de to hingste.

Jeg har tidligere redet en del, men da 
en dårlig hofte satte en stopper for 
dette, og jeg naturligvis ikke kunne 
undvære heste, kastede jeg mig ud i 
avlsarbejde. Min første P.R.E. fik jeg 
i 2000, og der er gået nogle stykker 
gennem min stald i de forløbne år, og 
de har alle været til usigelig glæde.

Min første interesse er avl, men 
bedømmelse af heste er også 
et område, jeg finder meget 
spændende. Jeg mener, at det er 
vigtigt at have sine avlsmål for øje, 
og at det er vigtigt at få sine heste 
bedømt ved skuer og DAMOCHA, da 
det er vigtigt, og til stor hjælp, hele 
tiden at få bedømt sit avlsarbejde.
 
Jeg har tidligere været i bestyrelsen, 
men har holdt en pause på et par år, 
da vi lige skulle på plads på vores 
gård. Nu er jeg igen klar til at tage 
fat, og på arbejde for at udbrede 
kendskabet til den vidunderlig 
spanske hest.
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Anette Thestrup
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 52 år, uddannet Cand. Jur., og 
bor på en landejendom i Fuglebjerg 
sammen med min samlever Lauge. 
Vi har 2 voksne børn, 3 katte, 1 
kongepuddel og 3 PRE heste.  

Siden jeg var 9 år gammel, har 
der været heste i min hverdag, og 
da jeg var 11 år fik jeg min første 
pony. Siden har jeg haft heste selv, 
og da jeg mistede min 27 år gamle 
varmblodshoppe i 2002, besluttede 
jeg mig for at finde en ny hest 
hurtigt. Selvom jeg gjorde en stor 
indsats, fandt jeg ikke rigtigt noget, 
som kunne erstatte min dejlige 
ven – lige indtil jeg var forbi til en 
hingstedag, hvor jeg for første gang 
så en PRE hingst. 

Jeg vidste ikke, hvad PRE var for 
noget, men jeg var ikke i tvivl om, 
at det var sådan en, jeg skulle have! 
Jeg slugte alt, hvad jeg overhovedet 
kunne finde af oplysninger på racen, 
og i august købte jeg en ifolet 
hoppe og med hingsteføllet, Candil, 
ved siden. I april 2003 fik hoppen, 
Religiosa, endnu et hingsteføl, 
Apollon, og de to drenge er nu begge 
basiskårede, voksne og tilredet. 
Vores 3 PRE heste er til daglig glæde 
for både mig og Lauge.

I 2005 kom jeg ind i foreningens 
bestyrelse som suppleant, og i 
2006 blev jeg valgt til bestyrelsen 
som kasserer. Denne post er nu 
givet videre til Irmelin, som jeg er 
sikker på vil tage godt vare på denne 
opgave.

Jeg tager med til Roskilde Dyrskue 
og Store Hestedag og passer stand, 
og selvfølgelig hjælper jeg stadig 
til med regnskab og/eller juridiske 
spørgsmål, hvis der er behov for 
det.

Mette Andersen
Bestyrelsesmedlem
 
Jeg er 31 år gammel og har min gård 
sammen med min kæreste og min mor. 
Stald Rohan repræsenterer 4 PRE heste; 
3 avlshopper og 1 hingst. Planen er på 
sigt at lave 2 føl om året fast. 

Jeg fik min første PRE, Maximus Z of 
Rohan, i 2005 og hans mor, Mimosa XLI, 
kom ved et tilfælde med hjem, og siden er 
2 hopper mere kommet til.  Herefter er 3 
smukke PRE føl blevet solgt fra stutteriet 
og en enkelt Engelsk Fuldblod/PRE. 

Efter en del år med diverse hesteracer 
fra DV til fuldblod må jeg sige, at jeg har 
fundet min hylde med den spanske hest. 
Her er hestehold for mig ukompliceret og 
altid en fornøjelse. 

Jeg har nu siddet i bestyrelsen siden 
2008; en post jeg finder både spændende 
og udfordrende. Jeg går mest op i 
arvelighed, fodring og holdbar ridning.  

Udover dette så brænder jeg en del for 
skuer og DAMOCHA. Skuerne, fordi det 
er det vindue udadtil, der giver vores 
race det største publikumsvindue, og 
jeg synes, at det er et fantastisk godt 
sted at promoverer racen. Udover dette 
er det nogle hyggelige dage, hvor man 
får mulighed for at møde en masse sjove 
mennesker. 

DAMOCHA er en af mine kæpheste, og 
jeg håber og beder til, at det en dag 
bliver en helt naturlig del af det at have 
PRE heste i avlen, at man også stiller 
sine heste hvert år. Ikke mindst for at få 
deltagerprisen ned i et niveau, hvor det 
rent faktisk bliver rigtigt sjovt at stille 
hvert år. Og jeg glæder mig meget til 
dette år, hvor jeg forhåbentligt selv skal 
have 3 heste med. 

Mit ønske for racen er helt klart, at alle 
heste, der bruges i avlen, bliver fremvist 
som minimum hvert andet år, og at 
avlerne bruger de karakterer, hestene 
får, til at lave det bedste avlsarbejde.  I 
min verden handler avl om at forbedre 
det materiale, man har. Dette gælder 
både for hingste og hopper. Udover det 
står jeg for shoppen i PRE foreningen og 
for at sende bl.a. bladet ud. Og så er jeg 
praktisk gris ved div. arrangementer. 

Lika Ottosen
Bestyrelsesmedlem

Jeg er 51 år gammel og har arbejdet i 
musikbranchen i 1978 - 2000. Efter en 
sygdomsperiode kom jeg i job træning 
som pædagog medhjælper, hvor jeg i 
dag er personlig støtte på et handicappet 
barn i 4 klasse.

Jeg er samlevende på 26’ende år med 
Jan. Vi er ikke gift og har ingen børn. 
Til gengæld har vi to Main Coon katte 
og min dejlige PRE hoppe, Cariñosa og 
hendes hingsteføl fra i år. Så mine børn 
har alle 4 ben!

Jeg købte min første hest i 1978 - en 
Frederiksborg hoppe – og udstillede den i 
Roskilde første gang i 1983, med føl ved 
siden.  Samme år var jeg første gang 
dommersekretær. Jeg blev opfordret til 
at tage på dommerkursus af FHF, og 
i 1984 gennem gik jeg mit første af 3 
kurser hos landsudvalget ved konsulent 
Henning Rasmussen. Herefter har jeg 
været dommer ved Roskilde Dyrskue fra 
1986-2000.
Internt i FHF har jeg arbejdet med 
bedømmelse af ungheste og føl og som 
speaker ved kåringer.

I 2004 mistede jeg min 3 Frederiksborg 
hoppe, af samme hoppe familie, meget 
pludseligt. Jeg valgte at købe en PRE 
hoppe hos Hanne Kapitanska. De sidste 6 
år har jeg været en del af det Showteam, 
som rider på PRE heste. Vi red med første 
gang da Cariñosa var 5 år til Roskilde 
Dyrskue.
 
Derudover har jeg været formand i 
Hedehusgårdens Rideklub i 4 år og med 
i bestyrelsen i 10 år. Har ligeledes været 
formand for ”Frederiksborhestens Venner” 
og siddet i bestyrelsen i Frederiksborg 
hesteavlsforeningen.

Efter jeg nu har været i bestyrelsen 
i Dansk PRE Avlsforening i et par år, 
har jeg arbejdet med presserelationer, 
haft kontakten til Roskilde Dyrskue, 
været ”kreativ” i forbindelse udstillinger, 
dyrskuer, Store Hestedag og til messen 
”Hesteliv” i november sidste år. 

Jeg ønsker også at komme i sving med 
at være kontaktperson til ryttere, som 
rider PRE heste, og som har lyst til at ride 
med, når der er bud efter det ved div. 
hestebegivenheder.     
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Basiskåring 2011

Vores dyrlæge i år, Alexandra 
Gomez Albella.

Af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Lika Ottosen

Foråret byder ikke kun på sol, 
grønne træer og fuglesang. Det er 
samtidigt den årstid, hvor vi afholder 
vores årlige basiskåring. De sidste 
par år har det passet med antallet 
af stillede heste i forhold til antal 
af fødte føl pr. år, dvs. 12 heste i 
gennemsnit. Derudover havde vi 4 
heste, som skulle have udskiftet den 
grønne stamtavle med et pas, så vi 
regnede med, at dyrlægen skulle se 
dem også. Men i ellevte time fik vi 
besked på, at stambogen rent faktisk 
havde alle oplysninger inkl. blod, og 
at dyrlægen derfor ikke behøvede 
at foretage selve ID kontrollen af 
dem. Så for et par heste ejeres 
vedkommende måtte vi lige lave lidt 
om på ruten. Så det endte med, at 
vi havde 11 heste til basiskåring. De 
fleste var 3 års heste, og som ejer 
er man altid lidt bekymret for, om 
de bliver godkendt, for i den alder 
ligner nogle af dem stadig hverken 
fugl eller fisk. Og sådan er det med 
en race, som udvikler sig og vokser 
langsomt. Men der bliver netop taget 
hensyn til hestens alder, når den 
stilles, og det kan godt være, at 
hesten mangler fylde. Har den ingen 
fejl i form af væltet hals/kipkam, 
for lavt stangmål, er klaphingst 
eller urhingst, har ikke andre grove 
eksteriørfejl, og i øvrigt fremtræder 
racetypisk, så er der en rigtig god 
chance for, at den går igennem.

I år var vores dyrlæge Alexandra 
Gomez Albella. Hun har været 
heroppe før og kåre for 2 år siden, 
og grunden til, at hun blev sendt op 
til os igen var, at hun for det første 
har fået rigtig meget erfaring i kåring 

af PRE heste ved at ture USA rundt 
og se på – og kåre - 250 heste, 
og derudover taler hun rigtig godt 
engelsk. 

Og hun var virkelig sød og behagelig 
at være sammen med, og rigtig 
dygtig på sit område. Ved hver 
eneste hest fortalte hun ejeren om 
det grundlæggende i basiskåringen, 
hvis heste ejeren ikke havde prøvet 
at stille en hest før. Og hun svarede 
beredvilligt på alle spørgsmål.

I år befandt de fleste heste sig i 
Jylland, og vi havde virkeligt prøvet 
at lave så få opsamlingssteder som 
muligt. Men det blev alligevel til lidt 
for mange for så få heste. Der var 
for meget køretid. Bestyrelsen har 
besluttet, at der fremover kun vil 
være 2 – 3 opsamlingssteder, og så 
må heste ejerne acceptere, at de skal 
ud og køre lidt længere med deres 
heste for at få dem basiskåret.

Lika Ottosen og jeg kørte i 
lufthavnen fredag eftermiddag for 
at hente Alexandra. Dernæst gik 
turen til Sjællands Odde, hvor vi 
tog katamaranen til Ebeltoft. Vi 
skulle have været med færgen til 
Århus, men pga. forsinkelse på 
både fly, bagage og flere bilkøer på 
motorvejen, nåede vi lige nøjagtigt 
ikke færgen. Heldigvis sejlede 
den næste til Ebeltoft en lille time 
senere, så vi kunne stadig nå at køre 
til hotellet i Farsø i rimelig tid. Vi 
overnattede på Hvalpsund Færgekro, 
og lørdag morgen kørte vi af sted til 
Stutteri Sant Jordi, som lå små 14 
km fra kroen. Her var der samlet 3 
heste. Hans Henrik Larsen stillede 
med sin 3 års hingst, YC Bizarro og 3 
års hoppen YC Habanera. Begge gik 
igennem uden problemer. Dernæst 
stillede Birgitte Brandt Larsen sin 3 
års hoppe, Dulzona SJ, som også fik 
sit APTO uden dikkedarer.

Så gik turen til Stutteri Nedergaard 
i Spøttrup, hvor der var 3 heste til 
kåring: Airosa LM på 4 år, Buleria 
LMP på 3 år og hingsten Colibri F 
ligeledes på 3 år. Heller ikke her var 
der nogen anmærkninger, så det 
var glade heste ejere, vi vinkede 
farvel til, da vi kørte videre gennem 
Jylland.

Næste stop var i Gadbjerg ved Vejle. 
Her ventede Nanja Søbakke Kreutz 
med sin 6 årige hoppe, Acaranda. 
Her kunne man tydeligt se forskellen 
fra 3 års hestene, der slet ikke er 
færdige med at vokse i både højde 
og bredde. Men det er bl.a. nogle 
af de ting, ANCCEs dyrlæge tager 
hensyn til, når der stilles så unge 
heste til basiskåring. Acaranda fik 
også sin basiskåring, og efter et par 
kander koldt isvand, var vi klar til 
dagens sidste stop, som var i Odense 
på Fyn.

Solopgang over Storebælt.

Alexandra gjorde meget ud af at 
forklare og svare på spørgsmål.

Her ventede den 4 årige hingst 
Boni Zingaro, som ejes af Anette 
Berndorff Lyng. Efter gennemgang af 
proceduren og mål af hesten, fik Boni 
Zingaro sin basiskåring. Samtidigt 
tog vi lige et kig på Anettes 2 års 
hoppe, Diamante Negra Shuk. Den 
havde fået indsat en ny mikrochip af 
en dansk dyrlæge, da dyrlægen ikke 
kunne finde den oprindelige chip. 
Men det kunne Alexandra! Mikrochips 
kan vandre, derfor skal dyrlægerne 
være omhyggelige, når de leder 
efter en chip. På Diamante sad den 
oprindelige næsten helt oppe ved 
ørerne, så Alexandra fik lige orden 
på det i passet og sat sin underskrift, 



8 9

så der ikke er forvirring over, at 
hesten nu har to mikrochips.

Det havde været en lang dag, så 
det passede os godt, at vi skulle 
overnatte i Nyborg. Her havde vi 
fået et par værelser med udsigt over 
Storebælt og ikke mindst broen, som 
Alexandra var meget imponeret over. 
Vejret var også med os, og det var 
nogle helt fantastiske solopgange og 
solnedgange, vi blev præsenteret for 
den weekend.

Næste morgen havde vi kun en kort 
køretur over broen for at besøge 
Lisa Plambek, som ventede meget 
spændt med sin 3 årige hingst, 
Rohans Melkor. Lisa havde valgt 
at stille ham i år, fordi han ved en 
fejltagelse havde bedækket hendes 
nyligt indkøbte PRE hoppe. Og skal 
der styr på papirerne på det føl, så 
må hingsten også kåres. 

Lisas nervøsitet smittede af på 
Melkor, så han besluttede, at 
dyrlægens målestang var et middel 
til at dræbe ham. Vi måtte til 
sidst tage grundigt fat i ham, så 
dyrlægen kunne fortage de sidste 
mål. Og så var der en basiskåring 
til Melkor og et stort smil på Lisas 
ansigt. Bagefter var der tid til at 
svare på spørgsmål, og som ved alle 
opsamlingsstederne, anbefalede vi 
heste ejeren at stille deres heste til 
DAMOCHA for at få en avlsvurdering 
og eksteriørbedømmelse af dem. 

Så gik turen til det sidste 
opsamlingssted, som var i Græsted, 
Nordsjælland, hos Margrethe 
Mogensen. Her stod Romero CXIV 
og ventede på os. Romero blev 
udstillet til DAMOCHA sidste år, hvor 
han fremstod lidt tilbage for sin 
alder i forhold til hans jævnaldrende 
medkombattanter. På det lille år er 
han virkelig kommet efter det. Han 
har lagt godt til i både højde og 
bredde, og så har han også opdaget, 
at han er hingst. Men han var meget 
velopdragen og stod stille, da han 
skulle måles. Alexandra roste form 
og længde på hans hals og sagde, 
at vi skulle sørge for ikke at avle for 
store halse, så vi kommer af med 
den grove eksteriørfejl; væltet hals. 

Margrethe har en cruzado vallak 
(halve papirer) på 19 år, som har 
en meget udtalt væltet hals, og han 
blev brugt som eksempel på, hvad 
man ikke skal avle hen imod. For der 
er en arvelighed i denne fejl. Det er 
nakkebåndene – ligamenterne – der 
bliver slappe og dermed ikke kan 
holde fedtkammen på plads. Disse 
ligamenter kan ikke trænes op igen, 
da det ikke er muskelmasse. 

Så kom turen til den 3 årige hoppe, 
Fantasia TM, ejet af Kristin Arendt 
Gyntelberg. Fantasia fik også sin 
basiskåring uden problemer, og det 
var en meget glad Kristin, der kørte 
hjem med sin hest.

Weekenden sluttede i København, 
hvor vi gav en guidet tur til fods og 
endte i Nyhavn til lidt mad. Det var 
1. maj, så vi var forberedt på, at der 
ville være mange mennesker. Det var 
nu ikke så slemt, men til gengæld 
var hele Danmarks politistyrke på 
gaden! 

Til slut kørte vi til hotellet i 
Lufthavnen, hvor Lika og jeg 
indkasserede et stort knus fra 
Alexandra, som virkelig havde nydt 
turen og ikke mindst fået set en god 
bid af Danmark. 

Tak til Lika for de mange flotte fotos 
og tak til Maybritt, John og Mette for 
godt arbejde og ikke mindst godt 
selskab på Jylland/Fyn siden. Også 
en stor tak til de medlemmer, som 
stillede deres ejendom til rådighed 
for opsamling og for god forplejning.

Den gamle, barokke type med en 
meget stor hals. Pas på med at 
avle for kraftige halse, advarede 
Alexandra.

Samme hest, hvor foto er taget 
fra en anden vinkel. Her ser man 
tydeligt, hvor grel den væltede 
hals er.

19 år gammel cruzado vallak. 
Rigtig dejlig hest, som er uddannet 
på højt niveau. Desværre er hans 
hals væltet, og det bliver også 
værre med alderen. Heldigvis er 
det mere og mere sjældent at se 
sådan et tilfælde af væltet hals.

Til en basiskåring får hesten 
foretaget flere forskellige mål. Vi 
fik fotos af de fleste situationer, 
dog ikke mål af omkreds på knæ 
og pibe. Dette foretages med et 
blødt centimetermål. 

Her er de forskellige mål vist på 
billeder og efterfølgende fotos af 
de stillede heste til basiskåringen.

Stangmål. 
Måles ved lansemærket. 
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Hestens kropslængde måles fra 
skulderspids til bækkenbund.

Bredden på bringen måles. Højde på brystkasse måles fra 
overline til gjordleje.

Gjordmål måles med et blødt 
centimetermål.

Chippen aflæses og tjekkes via 
hestens pas.

Alexandra fik også tid til at nyde 
den smukke, danske natur.

YC Bizarro ejet af Hans Henrik 
Larsen. Basiskåret.

YC Habanera ejet af Henrik Larsen. 
Basiskåret.

Dulzona SJ ejet af Birgitte Brandt 
Larsen. Basiskåret.

Airosa LM ejet af Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. Basiskåret.

Buleria LMP ejet af Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. Basiskåret.

Colibri F ejet af Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. Basiskåret.
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Acaranda ejet af Nanja Søbakke 
Kreutz. Basiskåret.

Boni Zingaro ejet af Anette 
Berndorff Lyng. Basiskåret.

Rohans Melkor ejet af Lisa 
Plambek. Basiskåret.

Fantasia TM ejet af Kristin Arendt 
Gyntelberg. Basiskåret.

Romero CXIV ejet af Margrethe 
Mogensen. Basiskåret.

DATO AKTIVITET STED

3. - 5. juni Roskilde Dyrskue Roskilde Dyrskueplads

10. - 12. juni Det Fynske Dyrskue Odense Dyrskueplads

17. - 18. juni Horsens Dyrskue Horsens 

30. juni - 2. juli Landsskuet Herning Herning

6. - 7. august Dressur- og mønstringskursus 
v/Patricia Sanchez Otterup, Fyn

20. august Vilhelmsborg 20 års jubilæum Vilhelmsborg

3. - 4. september Store Hestedag Roskilde Dyrskueplads

10. - 11. september DAMOCHA Fredericia

17. - 18. september Det Svenske PRE Championat Strömsholm, Sverige

September HESTIVAL Tika Rideudstyr, 
Sønderjylland

AKTIVITETSKALENDER

Gå også ind på vores hjemmeside og se aktiviteterne, hvor du finder 

adresser, invitationer og meget mere. 
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Af Maybritt Rønn
Stutteri El Falcon

Weekenden d. 16. - 17. april 2011 
holdt vi kursus med Patricia Sanchez, 
som er 28 år og uddannet på Den 
Kongelige Spanske Hofrideskole 
i Jerez. Derudover har hun 
uddannelser inden for Alta Escuela 
og Doma Vaquera.

Patricia og Gitte (Stutteri Sant Jordi) 
ankom fredag aften, og inden længe 
gik snakken lystigt, da Patricia er en 
person, man falder nemt i hak med, 
og det blev halv sent, inden vi alle 
kom i seng.

Næste morgen lagde jeg ud med 
at ride min PRE hingst, Ebano, og 
da jeg gerne ville arbejde lidt med 
koncentrationsøvelser, var det vores 
fokus hele vejen igennem. Ebano vil 
gerne det hele på den halve tid, så 
med lidt mere ro på, bliver øvelserne 
væsentligt forbedret. Vi arbejdede 
ham dybt i perioder i et kort tempo, 
men med stor samling på, og så 
mente Patricia, at jeg skulle prøve 
at træne ham i kun en halv time om 
dagen, og så ellers konditionstræne 
ham på anden vis ved siden af. 
Det ser ud til at virke, da jeg har 
fornemmet fremgang siden kurset.

Den næste rytter var Karina Kold 

med Bandolero CXLII, som også er 
en meget energisk hest, og her blev 
der også arbejdet med at afspænde 
hesten, og få den til at vente på 
rytterens signaler. 

Patricia ville meget gerne med de 
heste, der havde tendens til at 
spænde op, at rytteren åbnede mere 
op i sine hænder. Til en start kan 
man tage begge hænder til siden, 
så hesten strækker sig længere frem 
og ned, og efterhånden som hesten 
slapper af og arbejder med over 
ryggen, kan man ved korrektion 
nøjes med at støtte op på udvendige 
tøjle og blot lede en smule med den 
indvendige.

Jeg har selv gjort det på mange 
unge heste i opstartsfasen, og selv 
om det ikke er ”korrekt” tøjleføring, 
så får det hesten til at åbne mere 
op, og slappe af – dermed bliver det 
nemmere at få hesten til at arbejde 
bagfra og få ryggen med.

Én af de ”berømte” sætninger fra 
denne weekend var: Open your 
hands – and now ae den… Det kunne 
alle forstå!

Den 3. rytter var Sara med sin 
dejlige sorte varmblodsvallak, og de 
fik mange gode råd med i bagagen. 
Det var en meget glad rytter, der 

under frokosten kunne konstatere, 
at så godt havde hendes hest ikke 
gået i lang tid.

Efter frokosttid kom Trine Skovlund 
Jørgensen med sin PRE vallak, 
Ministro, på banen, og efter en 
opvarmning som alle andre, fik de 
lov at knokle, og der blev trænet og 
snust til lidt af dressurens sværere 
kunst, og grunden blev lagt, så de 
havde noget at gå hjem og træne 
videre med.

Min datter, Maiken, deltog med 
Welsh ponyen Fronerthig Prince 
Teyrnon, og her var det også primært 
afspændende øvelser, der stod på 
programmet. Til gengæld fik Maiken 
lige vist Patricia lidt springning til 
sidst, da det er deres store force.

Sidst på programmet var Dansk 
PRE Avlsforening booket ind, så 
medlemmer kunne komme og få 
hjælp til træning og mønstring til de 
Morfologiske konkurrencer. Én som 
tog imod dette var Mette Andersen 
med Maximus, og da vi var i god 
tid fik de også lejlighed til at træne 
rideprøven.

Mette og Max fik rigtig mange ting 
på plads, og allerede søndag var der 
store forbedringer at spore.

Søndag lagde alle ud med den 
traditionelle ”åbne” opvarmning, og 
så blev der ellers optimeret lidt her 
og der, så alle havde noget at gå 
hjem og arbejde videre på.

Søndag eftermiddag blev der igen 
trænet mønstring, og de fremmødte 
måtte konstatere, at det nok ikke er 
helt så nemt, som det ser ud til. Hvis 
hesten er 3 år og derover, skal den 
starte med at skridte ind – derefter 

Dressurkursus med Patricia Sanchez

Patricia Sanchez gjorde meget ud af at få rytterne til at forstå, hvad hun 
mente. En god underviser bruger også kropssprog i sine forklaringer.

Trine Skovlund Jørgensen og 
hendes brune PRE vallak, 
Ministro III
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skal den vises 5 omgange i galop på 
longen og herfra ud i lang line og 
fyre traven af. Det kræver en hel 
del kontrol og træning at gøre det 
korrekt, så hesten både kan galopere 
på volten, og dernæst ned i en trav, 
hvor den beholder aktionen og viser 
sig flot uden at slå over i galop. Der 

Hele holdet af ryttere, »teori’ster« og hjælpere. Patricia står i midten i den røde trøje og vest.

blev også fokuseret på den rette 
opstillingsmetode foran dommeren, 
og det var bestemt heller ikke så 
ligetil.
Det er bestemt ikke sidste gang, vi 
holder kursus med Patricia, da jeg 
synes, hun har en meget åben og 
ligetil fremgang til både heste og 

ryttere, og kommer med mange 
input, som kan hjælpe i træningen 
på længere sigt. 

Tak til alle, der deltog enten med 
hest eller som tilskuer denne 
weekend, og var med til at gøre den 
rigtig hyggelig.

Maybritt Rønn og PRE hingsten 
Ebano LXXI.

Mette Andersen og PRE hingsten 
Maximus Z of Rohan.

Karina Kold og PRE hingsten 
Bandolero CXLII.
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Resultater fra Summershow i SverigeResultater fra Summershow i Sverige

Förbundet för Spanska Hästen i 
Sverige (FSHS) afholdt den 7. maj 
morfologiske konkurrencer, som 
var autoriseret – dvs. deltagerne 
kvalificerer sig ikke til SICAB. 

FSHS blev dannet sidste år og 
har ansvaret for morfologiske 
konkurrencer og andre aktiviteter, 
som omhandler PRE heste og PRE 
blandinger. Den anden forening, 
tidligere Svenska Avelsförening 
för Pura Raza Española – nu 
– Stambokstjänster för Pura Raza 
Española, tager sig i dag udelukkende 
af stambogsarbejdet.

Dette års Summershow var en føler 
på, om medlemmerne også ønskede 
en morfologisk konkurrence i Skåne 
hvert år. Ellers har det været sådan, 
at de har afholdt konkurrencen hhv. 
på Strömsholm udenfor Stockholm 
eller Näsbyholm i Skåne. Og det 
var sådan en stor succes, at FSHS 
påtænker at afholde morfologiske 
konkurrencer i maj måned også. 
Dette åbner op for, at danske PRE 
ejere har mulighed for at deltage, da 
det er overkommeligt at skulle køre 
til Sydsverige.

Der var meldt 23 heste til fordelt 

over sektionerne 1, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 og 15. Dommeren 
var Antonio Vazquez Fernandez; en 
hård men retfærdig dommer, som 
var ganske tilfreds med kvaliteten af 
de udstillede heste. Dog kunne han 
godt ønske sig, at hestene under 
mønstringen fik noget mere line, 
så de kunne vise deres bevægelser 
ordentligt. Det var rent faktisk 
også den besked, vi fik sidste år til 
DAMOCHA. Vi skal blive bedre til at 
mønstre vores heste.

Efter en fornøjelig dag blev 
resultatet:

Champion hingst: Delfinus ejet af 
Richard og Pitho Sair Weise

Reserve champion hingst: Razonado 
MAC ejet af Stuteri Pepino 

Champion hoppe: Nefertite ejet af 
Ovrarps Stuteri & Dressyrcenter HB

Reserve champion hoppe: Plancha 
ejet af Prosus PRE

Champion unghingst: Maestro F ejet 
af Yeguada Favorito

Reserve champion unghingst: MH 

Xanté ejet af Millhorse AB

Champion unghoppe: Malaga F ejet 
af Yeguada Favorito

Reserve champion unghoppe: 
Elegancia F ejet af Yeguada 
Elegancia

Bedste bevægelser, ældre heste: 
Imperioso MH ejet af Solviksstuteri 
PRE HB

Bedste bevægelser, unge heste: 
Malaga F ejet af Yeguada Favorito

Bedste rideprøve: Nefertite ejet af 
Ovrarps Stuteri & Dressyrcenter HB

2. bedste rideprøve: Imperioso HM 
ejet af Solviksstuteri PRE HB

Bedste vallak: Gallardo Z ejet af 
Elisabeth Nilsson

Det er godt at se, at en hoppe har 
vundet titlen for bedste rideprøve 
denne gang. Det er jo ikke 
obligatorisk for hopperne at aflægge 
rideprøven, men det viser, at vi 
rider hopperne lige så meget som 
hingste og vallakker her i Norden. 
Og det er godt at se, at flere og flere 
hopper deltager i rideprøven, for det 
er lige så vigtigt at vise hoppens 
brugsegenskaber, som det er at vise 
hingstens. 

Næste morfologiske konkurrence 
i Sverige foregår på Strömsholm, 
Stockholm, den 17. – 18. september 
2011, ugen efter DAMOCHA. 

Hingsten Delfinus, ejet af Richard & Pitho Sapir Weise, blev endnu engang 
Champion Hingst. Her foto fra DAMOCHA 2010, hvor Delfinus også 
hjemførte titlen.
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Den 23. april 2011

Til stede: Irmelin, Hans Henrik, 
Maybritt, Charlotte, Mette, Lika, 
Gunvor, Zuzette
Forhindret: Anette

Formandens punkt
Det er gået lidt trægt med 
kommunikation med stambogen 
omkring Nytår. Årsagen har været, at 
Arancha Rodriguez har haft meget at 
se til, da hun har været i gang med 
at tiltræde stillingen i ANCCE som ny 
chef for de internationale og nationale 
afdelinger, og ANCCE har i samme 
åndedrag lavet lidt om på deres 
organisationshierarki.

Aktionsliste og årshjul
Som aftalt på det konstituerende 
bestyrelsesmøde havde sekretæren 
udarbejdet et udkast til årshjul ud 
fra årshjulene de forgående år; og 
indarbejdet forslag til mødetidspunkter. 
Udkastet indeholdt forslag til, at 
nogle møde blev holdt delt øst/vest, 
da det var et ønske udtrykt af flere 
bestyrelsesmedlemmer. Det blev 
diskuteret, om der skulle holdes delte 
møder. Vi gennemgik årshjulet med de 
planlagte aktiviteter fra en ende af og 
planlagde møder ud fra de aktiviteter, 
der var sat ind. Det blev til, at ingen 
møder skulle afholdes delt.

Bestyrelsens planlagte aktiviteter:
1. Juni: Stande på diverse 

dyrskuer rundt om i landet
2. 3. juli bestyrelsesmøde 
3. 7. august bestyrelsesmøde
4. August: Hestedag på 

Vilhelmsborg
5. September: Store hestedag
6. September: DAMOCHA
7. September: Tika Hestival
8. 9. oktober bestyrelsesmøde
9. 12. november bestyre-

sesmøde 
10. 28. januar bestyrelsesmøde
11. 25. marts generalforsamling 

Fyn/Jylland

Der kommer en forholdsvis lang pause 
fra dette møde til næste. Vi talte om at 
holde et delt øst/vest møde angående 
dyrskuer i respektive landsdele, men 
ingen mente, at der være et større 
behov for at holde møde om dyrskuer, 
da det meste for dyrskuerne var på 
plads.

Inkl. nærværende møde vil der 
være holdt 6 bestyrelsesmøder, hvor 
det er muligt, at bestyrelsen kan 
være beslutningsdygtig, hvilket er i 
overensstemmelse med vedtægterne, 
der stadfæster, at der skal være et 
bestyrelsesmøde hver 2. måned.

Aktionsliste blev ikke gennemgået

Salg af medlemsblade
Gamle numre af Paso Español 
sælges for 10 kr. pr. stk. De vil på et 
tidspunkt blive udbudt i shoppen på 
hjemmesiden.

DAMOCHA 2011
Der skal laves en engelsk udgave af 
propositionerne.

Kåring 2011
Charlotte har lavet ruteplan og lejet 
bil, booket hoteller mv.
Gunvor foreslår, at vi til næste år har 
faste steder Fyn, Jylland og Sjælland, 
og der ikke skal gøres undtagelser 
med at køre ud til enkeltpersoner. Der 
var opbakning til forslaget.

Kvalificering af avlsdyr 
(viderekåring)
Vi har brug for at få en idé om, 
hvor mange der har tænkt sig at 
stille til kvalificering. Hans Henrik 
starter med at lægge en føler ud på 
foreningens Facebookprofil, med det 
udgangspunkt, at det kommer til at 
koste kr. 7.500-10.000.

Budget: Venter, til vi har lavet en føler 
på, hvor mange der vil deltage.

Dato: Venter, til vi har lavet en føler 
på, hvor mange der vil deltage.

Sted: Charlotte foreslår Vilhelmsborg. 
Det er der delte meninger om. Vi 
venter med at se, til vi har et overblik 
over, om der er flere vest fra end øst 
fra - eller vice versa.

Propositioner: Venter.

Mønstring: Vi kan evt. tage 
udgangspunkt i Patricia. Måske kender 
hun nogen. som kan komme herop og 
tilbyde mønstring af hestene, når de 
skal fremvises for hånd til kvalificering. 
Til næste Patricia-kursus kunne vi 
igen tilbyde folk at få undervisning i 
mønstring og fremvisning af heste, så 
de kan få en idé om, hvad det kræver 
og har et grundlag at træne deres 
heste ud fra.
Mette står for mønstringsdel af 
Patricia-kursus. Maybritt står for 
ridedelen.

Regler for kvalificering, og hvad 
det kræver: Zuzette prøver at 
lave oversættelse af regler. for 
kvalificering.

Paso Español
Vi aftalte, at der udkommer det 
blad, der er planlagt i juni, og her 
skal stå, hvordan kommunikation i 

foreningsregi skal foregå fremover:

• Medlemsblad vil udkomme 
i marts og oktober (2 
gange årligt som aftalt på 
generalforsamling). 

• Der vil blive udsendt 
nyhedsbreve efter behov. Alle 
nyhedsbreve skal også sættes 
på hjemmesiden.

• I oktoberudgaven indkaldes 
til generalforsamling.

• Al information fra foreningen 
vil fremover blive sendt 
pr. mail; medmindre 
medlemmerne ønsker at 
modtage pr. post.

• Hans Henrik bliver 
medredaktør og står for 
nyhedsbreve.

Vi har behov for, at vores medlemmer 
tager stilling til, om de vil være 
offentlige medlemmer, dvs. at det 
bliver offentliggjort, at de er medlem 
af foreningen, og at vi må sættes 
deres navn, adresse, telefon og e-
mail på hjemmesiden. Hans Henrik 
udarbejder et skema, som lægges 
ud på hjemmesiden som en formular. 
Skemaet skal indeholde specifikke 
spørgsmål inkl. føler til kvalificering, 
ja eller nej til nyhedsbreve og 
offentliggørelse af deres persondata.

Dyrskuer
Hurtigt overslag over, hvor mange 
heste der deltager hvor:

1 til Roskilde (3 heste)
2 til Fyn (7 heste)
1 til Hjørring (4 heste)
1 til Horsens (? Heste)

Eventuelt
Irmelin: Foreslår, at der efter 
hver generalforsamling kommer 
en kort beskrivelse af hvert 
bestyrelsesmedlem. I år bliver det 
i juni nummer af Paso Español, 
og i årene fremover bliver det i et 
nyhedsbrev sammen med referat fra 
generalforsamling. Alle har til opgave 
at lave en kort beskrivelse af sig selv 
og sende det til Charlotte, så det 
kan komme med i næste nr. af Paso 
Español

Hans Henrik spørger på vegne af 
nogle medlemmer efter et forum 
på hjemmesiden. Det er der 
allerede, og Hans Henrik vil opfordre 
medlemmerne/rytterne til at bruge 
det.

Kørselskompensation fra foreningen 
til bestyrelsesmøder og andre 
arrangementer. Vi vedtager kr. 1,50, 
da brændstof efterhånden er meget 
dyrt.

Referat fra bestyrelsesmøde
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Referat fra møde i Essen
Referat fra internationalt møde med 
ANCCE

Dato: 15.03.2011

Sted: Plaza Hotel, Essen, Tyskland
Til stede fra ANCCE: Javier Conde 
(President), Manuel González López 
(executive secretary), Pedro Pons 
Verd (Director of International 
Affairs),

Til stede fra øvrige europæiske 
lande: Alain Mahieu (Belgien), 
2 repræsentanter fra Italien, 2 
repræsentanter fra hver af de to 
tyske foreninger, henholdsvis to og 
tre repræsentanter for hver af de 
Hollandske foreninger, 
Til stede fra Danmark: Lika Ottosen, 
Zuzette Kraft

Javier Conde informerede på spansk 
og Manuel Gonzáles oversatte til 
engelsk:

1. ANCCE vil gerne gøre det til en 
fast årlig begivenhed at møde med 
repræsentanter fra P.R.E. foreninger 
i de europæiske lande til et stort 
hestearrangement, hvor der vil blive 
berettet om nyheder, opdateringer 
og andre temaer, som måtte være af 
interesse, og hvor det er muligt at få 
en dialog om, hvad foreninger evt. 
måtte have af emner.

2. Arancha er udnævnt til ny teknisk 
direktør. Hun er nu overordnet 
leder for den nationale og den 
internationale afdeling. Pedro 
Achor, som har arbejdet meget 
med selektionsprogrammerne og 
uddannet genetiker, overtager en 
del af Aranchas hidtidige opgaver. 
Mange bifaldt ANCCES udnævnelse 
af Arancha, og i det hele taget 
omorganisering i forbindelse med 
Aranchas udnævnelse.

3. ANCCE har tidligere haft 
forskellige tariffer for medlemskab 
for henholdsvis foreninger, avlere 
med ≤ 7 hopper og ≥7 hopper. Nu 
er prisen for medlemskab sat til en 
pris for alle, og det er 480 Euro om 
året. Derudover skal der betales et 
entrégebyr, når man er ny.

4. Promovering af racen:
a. Morfologiske konkurrencer er et af 
de områder, ANCCE gerne vil satse 
stærkt på for at promovere racen i 
lande uden for Spanien. ANCCE har 
gjort tiltag, der gerne skulle gøre 
det billigere og nemmere at holde 
morfologiske konkurrencer uden for 
Spanien, og her blev nævnt:

a1. Sænket prisen for 
dommergebyrer til samme priser 
som i Spanien

a2. Åbner op for at andre end 
spaniere kan uddannes som 
dommere

a3. Software til brug ved 
morfologiske konkurrencer udleveres 
gratis (ny forbedret udgave, der 
gerne skulle kunne bruges til alle 
Windows versioner bliver udsendt 
senest i slutningen af marts) 
Efterfølgende har vi fundet ud af, at 
det ikke er lykkes at lave en version 
af programmet, som er kompatibel 
med alle Windows versioner i hhv. 
32 og 64 bit.

b. ANCCE vil også gerne se flere 
deltagere fra de øvrige Europæiske 
lande i dressurkonkurrencerne til 
SICAB, og derfor bliver der reserveret 
to pladser i hver dressurklasse til 
equipager fra andre lande. Disse 
equipager kan søge om at deltage 
ved at indsende deres resultater 
til ANCCE fra FEI-stævner de har 
deltaget i (dvs. alle almindelige 
stævner her hjemme), og her 
udvælger ANCCE så, hvem der får lov 
at deltage. Der var en del bekymring 
fra de andre lande, især hollænderne 
synes, det kunne være unfair, da 
præstationsgennemsnittet ikke altid 
er de samme i de forskellige lande, 
selv om det er samme program, 
der rides. ANCCE tog bekymringen 
til efterretning og meldte ud,at nu 
prøver de det med de to pladser i år, 
og så vil det løbende blive evalueret, 
hvad kriterierne skal være.

c. Der er efterhånden kommet godt 
gang i de morfologiske konkurrencer 
i Mellemamerika, og der har i et par 
år været lavet mellemamerikanske 
mesterskaber, som landene skiftes til 
at afholde. Det er ikke et mesterskab, 
hvor man skal kvalificere sig, men 
det står alle frit for. Og det vigtigste 
formål er at samle så mange 
heste som overhovedet muligt (i 
Mellemamerika er det 150-180 heste 
de får samlet). Denne model kunne 
ANCCE godt tænke sig at overføre 
til de europæiske lande uden for 
Spanien, således at der kunne samles 
mange heste. ANCCE gav udtryk for, 
at der ikke var nogen idé i at holde 
morfologiske konkurrencer med kun 
40-50 deltagende heste, da det dels 
blev for dyrt, og dels blev kvaliteten 
for lav. Så de så gerne, at der blev 
holdt noget Nord/mellemeurpopæisk 
mesterskab, og her er Alain 

Mahieu fra Belgien udnævnt som 
kontaktperson (al-ma@skynet.be , 
tel: +32475658393).

Tyskland, Holland og Belgien synes 
ikke, der var noget nyt i det, for de 
deltog mere eller mindre i forvejen 
i hinandens konkurrencer. De 
talte meget indspist om dem selv 
(Tyskland, Holland og Belgien), og 
Zuzette bad dem om at tænke lidt 
større, så vi kunne få diskuteret 
muligheden for at holde noget 
sammen alle sammen, og ikke 
kun de tre lande. De nævnte, at 
det største problem, de stod med, 
var transport over lange afstande, 
præcis som danskerne holder sig fra 
at køre hestene over det, vi synes er 
store afstande. Flere gav udtryk for, 
at de synes, det skulle starte et sted, 
og de gerne ville have lidt mere gang 
i det nationale, før det blev direkte 
internationalt. Der blev talt meget 
frem og tilbage, på kryds og tværs, 
og hver gang var det transporten, 
der blev nævnt som problem. 
ANCCE var meget uforstående 
over for dette, for i Spanien kørte 
selv små avlere gerne 900 km til 
SICAB, hvis de var så heldige at 
blive udtaget. Selv om flere (inkl. 
referenten) gjorde opmærksom på, 
at avlen og prestigen i morfologiske 
mesterskaber slet ikke kan måle sig 
med det niveau, der er i Spanien 
endnu.

Zuzette tog op, at Danmark i år holdt 
morfologiske konkurrencer tæt på 
den tyske grænse og spurgte bredt 
ud, om deltagerne i mødet mente, 
at der kunne være tilslutning fra 
deres respektive lande. Alle sagde, 
at vi var mere end velkomne til 
at sende propositionerne, så ville 
de sende dem videre til deres 
avlere og sætte dem på deres 
hjemmesider. Men ingen udtalte 
sig om sandsynligheden for, om de 
mente, nogen ville deltage.

ANCCE rundede det hele af med 
at sige, at de håbede, vi ville 
tage idéen med at holde Nord-
mellemeuropæiske mesterskaber til 
efterretning. Flere talte om, at der 
kunne være et mellemeuropæisk 
mesterskab og et Skandinavisk 
mesterskab, men at det nok ikke 
var tiden endnu til at holde et fælles 
mesterskab for alle landene.

Zuzette sagde, at det var en rigtig 
god idé med disse mesterskaber, og 
at hun håbede på, at vi kunne nå 
dertil på et tidspunkt. Vi håber også, 
at ANCCE stadig vil støtte op om 
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vores nationale arrangementer, for 
det er noget, vi arbejder hårdt for 
at få op at køre og at få overbevist 
hesteavlere og ejere om, at de 
skal deltage i. Og desuden er det 
et vigtigt udstillingsvindue til at få 
promoveret racen i de respektive 
lande. ANCCE gav udtryk for, at 
de bestemt stadig støtter op om 
nationale arrangementer, og det 
har sit eget budget, da det er en 
del af promovering af racen (ANCCE 
har sat € 20.000 af i år til at støtte 
morfologiske konkurrencer hos deres 
medlemsforeninger).

d. Italienerne og Hollænderne 
fortalte, at de holder deres 
morfologiske konkurrencer 
sammen med andre store nationale 
hestearrangementer. ANCCE bifaldt 
det meget, og opfordrer alle til 
at holde deres arrangementer 
(kåringer, kvalificering TRC 
- viderekåring, morfologiske 
konkurrencer i tilknytning til andre 
hestearrangementer, da det giver 
en meget større publikumsskare, et 
større og bedre arrangement, lavere 
omkostninger og alt sammen til 
fordel for promovering af racen). De 
ser heller ingen problemer i, at der 
laves shows etc. sammen med andre 

racer; det vigtigste er, at hesten 
bliver vist frem, så den præsenterer 
sig godt. Jo mere hesten vises frem 
i alle mulige sammenhænge, jo 
mere promovering. Det eneste, man 
ikke må, er at holde kvalificering 
og morfologiske konkurrencer til 
samme arrangement, da folk så 
vil sammenligne resultater mellem 
disse to ting. Og da det er to 
forskellige ting, er det vigtigt at 
holde det adskilt. Til morfologiske 
konkurrencer må der selvfølgelig 
heller ikke deltage andre heste i 
klasserne end P.R.E. heste.

5. ANCCE nævnte, at de ikke var 
så glade for den svenske model 
mht. til foreningsstruktur: Én 
forening, som fører stambog og er 
medlem af ANCCE, og én som kører 
morfologiske konkurrencer, som ikke 
er medlem (og derfor ikke kan få 
tilskud til afholdelse af morfologiske 
konkurrencer). Dog har de ikke noget 
imod, at deres medlemsforeninger 
samarbejder med andre foreninger 
om at lave shows, arrangementer 
mv.

6. Javier Conde nævnte, at den 
italienske P.R.E. forening er begyndt 
at kalde sig for ANCCE Italia, og det 

påskønnede de meget. De påtvinger 
ingen at ændre foreningsnavn, men 
opfordrer alle til at overveje det.
(Det kan måske til dels komme sig 
af, at Leopoldo Fernandez -ejer af 
Yeguada Centurion- har startet en 
konkurrerende forening til ANCCE, 
efter han tabte præsidentvalget hos 
ANCCE - www.ucce.es; de havde 
også en stand til Equitana messen).

Efter ca. to timers møde sluttede 
Javier Conde mødet af og inviterede 
os ned til mere uformel snak på 
ANCCEs stand på Equitana messen.

På ANCCEs stand havde Lika og 
Zuzette en lille snak om kvalificeret 
avlsgodkendelse med Pedro Pons. Vi 
spurgte, om det kunne lade sig gøre 
at få det arrangeret i Danmark. Det 
var han ikke afvisende overfor, men 
de så helst, at der mindst blev samlet 
15 - 20 heste, så de ikke skulle tage 
rundt til 5 i DK, 3 i Sverige og 4 i 
Holland. Selvfølgelig kunne de godt 
tage rundt til små samlinger, men 
det vil tage sig bedre ud og virke 
mere seriøst, hvis mange er samlet 
et sted (og omkostninger vil holdes 
nede).

www.ancce.com
National avlsorganisation i Spanien 
Administrator af PRE stambogen

Vores samarbejdspartner 
Online, gratis søgemaskine til stambogen
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At læsse en hest
Af Mette Andersen

Denne korte sætning virker for nogen 
som den letteste ting i verden og for 
andre som en sætning, der giver flere 
dages manglende søvn. Nogle har 
heste, der går lige op uden at blinke 
og står stille, til den ankommer et 
andet sted. Andre har heste, hvor de 
bruger alverdens tricks og tæpper, 
bind for øjnene, foder, godbidder og 
tove til at få læsset, for derefter at 
danse hele vejen fra A til B. Jeg har 
haft begge dele! 

De første 3 år jeg havde Max, gik 
han op i traileren uden at blinke og 
uden problemer. Stod lidt uroligt på 
vejen, men alt gik fint. 

Efter en meget ubehagelig tur 
hjem fra Egholm i 2008, havde jeg 
efterfølgende en hest, der nægtede 
at gå op i traileren. Og hvis den 
endelig kom op, løb den baglæns ud 
igen; uden at se hvad der stod bag 
ham. Efter et dyrskue, hvor vi stod 
4 mand høj i små 2 timer, var det 
dråben for mig, og eksperthjælp blev 
tilkaldt. 

Torben Andersen blev valget, og en 
aftale blev sat i stand. En stille og 

rolig mand steg ud af bilen, puttede 
en rebgrime på min lille hest, et 
langt tov og en pisk. Og så gik 
installationen af ”Hest gå op i trailer” 
i gang. 1: Installation hed: Gå frem 
for let træk i grimen, gå tilbage for 
let pres på grimen.  

2: Installation hed: Gå frem, når 
tov rammer dig på skulder og bliv 
fremme, når tov rammer dig på 
skulder, balle. osv. 

3:Installation hed: I trailer får du 
fred, udenfor bliver du læsset igen 
og igen. 

Det var ikke uden frustration, og Max 
fortalte tydeligt, hvad han mente 
om denne mands gode idéer, men 
installationen virkede rimeligt, efter 
der var arbejdet med ham i ca. 2 
timer. Dog var Max stadig meget 
utryg ved at stå i bilen, og Torben 
var meget klar i talen. Han var ikke 
sikker på, at den sad lige i skabet, 
men bad mig arbejde med det, vi 
havde lavet nu, og bad mig ringe til 
ham ved den mindste tvivl. I værste 
fald måtte vi lave en træningsseance 
mere. 

Det var ikke uden tanker, at jeg gik 
i gang med arbejdet dagen efter. 
Og Max brugte 15 minutter på at 
overveje, om jeg nu mente det 
samme, som Torben havde gjort 
dagen før. Det mente jeg dog, og han 
gjorde, som han havde fået besked 
på dagen før. 

Torben ringede et par dage efter 
for at høre, hvordan det gik, og 
jeg forklarede ham hvordan og 
hvorledes. Her fik jeg en mindre 
skideballe på den gode måde over, 
at jeg ikke havde ringet til ham den 
dag, hvor vi havde kæmpet lidt, og 
en kraftig reprimande om, at det 
SKULLE jeg gøre, hvis jeg stod i den 
situation igen. 

Det er ikke blevet relevant endnu. 
Jeg har i dag en hest, der - til trods 
for, at han HADER at køre i trailer, 
og står vældigt uroligt deroppe, når 
vi kører - går lige op i traileren. Det 
tager mig den tid, det tager at gå fra 
stalden og op i bilen at læsse ham.  
Det er de bedste 2.500 kr., jeg har 
givet ud på min hest. At vide, at han 
altid går op og er helt cool omkring 
det, er simpelthen en fornøjelse. 

Et særligt kursus
Af Mette Andersen

Jeg havde meldt min PRE 
hingst, Maximus Z of Rohan 
til mønstringsdelen af kurset, 
hvor Patricia Sanchez kom og 
gav undervisning i klargøring til 
DAMOCHA. Noget som umiddelbart 
virker meget simpelt. Skridt, trav, 
galop, stå stille, ud. 

Men jeg må erkende, at jeg i den 
grad kom på arbejde. Patricia kræver 
væsentligt mere disciplin, jeg er vant 
til, g jeg kunne godt mærke, at 
jeg bare tuller rundt derhjemme. 
Ikke alene skulle vi bruges til selve 
mønstringen. Jeg fik også lov at 
ride, da rideprøven jo tæller 25% af 
hingstens samlede resultat.

Først lidt om selve mønstringen: Det 
er ikke godt nok, at hesten lunter 
derudaf eller laver sine anspring, når 
det nu passer den. Det skal sidde i 
skabet, og det skal virke. Det skal 
være en samlet, eftergivende skridt; 
en flyvende og taktfast trav og en 
samlet kraftfuld galop. Og når den 
skal stå, så skal den STÅ STILLE. I 
det, Patricia så fint kalder CUADRO 
(lyder ca. sådan, når det udtales), 
det betyder firkant. Ikke lidt firkant 
eller 3 ben i firkant og det 4. ben et 
andet sted. NEJ…firkant!
 
Til rideprøven var det mange af de 
samme ting, der gik igen. Disciplin; 
gør det let for hesten at gøre, hvad 

du beder om. Så når du beder den 
øge, så skal den øge. Der skal være 
synlig forskel på samlede og frie 
gangarter. 

Nu glæder jeg mig bare, til Patricia 
kommer igen. Jeg er klar til endnu et 
kursus og håber, at hun ender med 
at komme til Danmark 4 gange om 
året for at undervise. For det er guld 
værd at få et kursus af en person, 
som ved, hvad det drejer sig om. Jeg 
kan varmt anbefale det til alle PRE 
ejere, som påtænker at tage deres 
heste med til DAMOCHA.  



18 19

Evaluering af medlemsbladet

Efter en afstemning på årets 
generalforsamling blev det besluttet, 
at medlemsbladet fra nu af kun 
udkommer 2 gange om året; i marts 
og i oktober. Årsagen er, at det er 
dyrt at få trykt bladet, og for at spare 
på budgettet, skal vi være bedre til 
at benytte os af de medier, de fleste 
har adgang til i dag.

Derudover er det meget forskelligt, 
hvor meget materiale der kommer 
til bladet. Og med en publicering 
på 2 gange om året håber vi, at 
bladet kan komme til at fylde noget 
mere. Vi opfordrer derfor også 
medlemmerne om at sende artikler 
og fotos til redaktionen; for mange 
af jer har oplevelser og ekspertiser, 
som med stor nytte kan deles med 
foreningens andre medlemmer.

For at holde jer opdateret bedst muligt 
har vi også besluttet at udsende 
nyhedsbreve til alle medlemmer, 
som ønsker det. Der vil komme en 
formular på hjemmesiden, som vi 
håber, at medlemmerne vil udfylde. 
Formularen giver redaktionen lov til 
at sende jer nyhedsbreve via jeres 
e-mail adresser. Derfor er det vigtigt, 
at foreningen er opdateret med jeres 
korrekte e-mail. 

Der vil også komme en anden 
formular på hjemmesiden, som 
I kan udfylde, hvis I ønsker at få 
jeres data (navn, adresse og e-mail) 
offentliggjort på en medlemsliste, 
som lægges ud på hjemmesiden 
efterfølgende. Idéen er blevet til, 
fordi mange PRE ejere ønsker at 
komme i kontakt med andre PRE folk 
i deres område.

Husk nu også at benytte jer af 
vores Forum på hjemmeside. Der 
er mange muligheder for at kunne 
logge sig på; f.eks. hvis I har en 
Facebook eller Twitter profil eller 
en Google eller Yahoo konto (i 
forbindelse med e-mails). Her kan I 
lægge emner ud til PRE ejere og PRE 
interesserede. Har I behov for, at der 
skal være flere muligheder med de 
overordnede fora, så giv redaktionen 
besked. 

Dansk P.R.E. Avlsforening
Redaktionen

Seneste nyt

NYE DEADLINES

Deadline for artikler og fotos til 
medlemsbladet:

Marts nummeret: 15. januar

Oktober nummeret: 15. august

Hingste- og stutterikatalog, som 
udkommer i december:
15. oktober 

Send artikler og fotos til:

redaktion@pre-horse.dk

Udvælgelse af dommere til 
morfologiske konkurrencer

Den 18. maj 2011 blev der 
udtrukket dommere til morfologiske 
konkurrencer for 2.  halvår 2011. 
Udtrækningen kunne følges live på 
SICAB-TV på nettet. 

Vores DAMOCHA afholdes i 2. halvår, 
så vi var spændte på at se, hvem vi 
har fået som dommer i år. Det blev 
Alfonso del Castillo Caracuel, som 
kommer op til os og dømmer vores 
heste. Dommeren har ikke tidligere 
været i Danmark, men har været i 
Sverige og dømme til en morfologisk 
konkurrence.

SICAB modtager guldmedalje fra 
byrådet i Sevilla

Hvert år gennemgår byrådet i 
Sevilla institutioner og personer, 
som har fortjent årets medalje. I 
år gik guldmedaljen til PRE messen 
SICAB, som i den grad er med til at 
give byen en væsentlig indtægt og 
ikke mindst har høstet international 
anerkendelse.

For sen indskrivning af føl 
giver bøde

Som vi tidligere har oplyst, vil 
der fra i år blive givet bøder til de 
avlere, som ikke sørger for at få 
indskrevet deres føl inden for de 
fastsatte tidsrammer.

Føl født i 1. halvår skal være 
indskrevet inden 30. september. 
Det skal forstås sådan, at der 
skal være søgt om indskrivning 
og betalt til stambogen inden 30. 
september. Hvis I skal overholde 
denne tidsfrist, skal I derfor være 
i god tid før 30. september!

Føl født i 2. halvår skal være 
indskrevet senest 3 måneder 
efter, det er født. Dvs. der skal 
være søgt om og betalt for 
indskrivningen, inden føllet er 3 
måneder gammelt.

Regler for navngivning af føl

Husk, at der er nogle regler for, 
hvad du må kalde dit føl.

Navnet må max. bestå af 20 
karakterer

Der må ikke indgå 
specialtegn

Initialer tilføjet føllets navn 
må ikke være lig romertal

Grimme navne eller navne 
fra kendte personer må ikke 
benyttes

Du kan finde de mere uddybende 
regler på vores hjemmeside i 
menuen:

STAMBOGEN -> 

BLANKETTER -> 

FØLINDSKRIVNING



Priser i foreningen
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

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

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

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

231 Kopi af ejerskabskort 500 kr.

243a Farvegentest (blodprøve - hesten har ikke givet blod tidligere) 800 kr.

243b Farvegentest - hesten har tidligere givet blod 600 kr.

309 Eksport certifi kat 400 kr.

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

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

504 Genotype (blodprøve) 800 kr.

516 Blodanalyse (DNA) 800 kr.

528 Forældre verifi kation (blodprøve) 800 kr.

607 Ændring af hestens navn 1.100 kr.

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

700 Avlerkode 1.480 kr.

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

Bedækningsattest pr. stk. 110 kr.

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

B-medlem - støtte/passiv medlem 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

FARVER SORT/HVID

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

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

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

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN

Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

Hingstekatalog pr. hest pr. år. inkl. præsentation på hjemmesiden 600 kr.

Annonce for stutteri i hingstekatalog A4 i farver pr. år 400 kr.

Hingstepræsentation på hjemmesiden 200 kr.

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


