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L E D E R
Endnu er år er gået, og jeg håber, at I alle er kommet 
godt ind i 2003. Foråret banker på døren, og det gør 
foreningens generalforsamling også. Som I kan læse på 
indbydelsen, kommer det til at foregå den 29. marts i 
Hornbæk. Der skal nye kræfter ind i bestyrelsen, og jeg 
er sikker på, at der sidder flere derude, som har lyst til 
at overtage posterne. 

Sidste år blev der afholdt kåring, og 
det er nu vores aktive intention at få 
afholdt morfologiske konkurrencer 
i Danmark i år. Vi håber fortsat, at 
der er bred opbakning om arran-
gementer. Show- og avlsudval-
get vil indkalde til et møde, så 
vi har en idé om antallet af del-
tagere og får tal på, hvor mange 
der vil give et nap med. For at 
kunne afvikle så stort et arran-
gement, er det nødvendigt, at så 
mange som muligt er med til at få 
alle brikkerne til at falde på plads. 

Og så er reglerne omkring de spanske heste 
endelig kommet med ind i det 21. århundrede. Der er 
kommet nye regler omkring kåring og reproduktion, og 
størstedelen af reglerne hilses velkommen. Der stilles 
større krav til avlsdyrene, og samtidig gøres der også 
noget for avlerne, som vil lette nogle ting væsentligt. 
Det kan I læse mere om inde i bladet. 

Siden foreningerne blev lagt sammen, står der nu en 
hel del unge heste, som er i fuld gang med deres 
uddannelse. Det skal blive meget, meget spændende at 
se dem - ikke mindst til de morfologiske konkurrencer, 
men så sandelig også til kåringen i 2004. Alle de 
ranglede ungheste, som hverken lignede fugl eller fisk, 
har virkelig udviklet sig kolossalt! Det er utroligt, hvor 
stor betydning det har, at hestene får lov til at gå bare 
det år mere, inden de tages i tilridning for alvor. 

Som 3-årige kan de stadig virke lidt ranglede eller 
knoklede. Som 4-årige fremstår mange af dem med 
kraft og fylde til både gården og gaden. De er næsten 
ikke til at genkende. Det er altså et faktum, at de span-
ske heste udvikler sig langsommere end andre racer. 

Så fortvivl ikke, når du bekymret ser på din 3-årige 
hest. Du har det bedste i vente. 

Det er så også et fingerpeg om, IKKE at stille sin hest 
til kåring som 3-årig. Vent hellere et års tid eller to, 

og du vil finde ud af, at det ene eller to år er rigtig 
godt givet ud. Du opnår højst sandsynligt, at 

hesten får flere point, og at hesten frem-
står som en hest og ikke en fræk teen-

ager. Hele fremtoningen af hesten 
og dens opførsel har uhyggeligt 
meget at sige ved en fremvis-
ning.

Og så er der fremvisningen – 
eller mønstringen om man vil. 
Vi fik fortalt til kåringen, at vi 

ikke var gode nok til at fremvise 
vores heste. Det vil vi da ikke 

have skudt i skoene! Så vi er i 
øjeblikket i gang med at finde en 

person i Spanien, som kan komme til 
Danmark og vise os, hvordan det skal 

gøres. Vi laver det som et seminar, hvor alle 
kan melde sig til for et fastlagt beløb, der skal dække 

flyvebilletten. Et særdeles relevant arrangement, når vi 
skal i gang med de morfologiske konkurrencer. 

Der er mange spirende idéer i gang, og de skal nok 
blive til noget. Siden foreningerne startede og siden 
blev til én, har vi lært utroligt meget. Og der er stadig 
meget at lære om den spanske hest. For alle de videbe-
gærlige findes der nu en hel del bøger om den spanske 
hest. En stor del af dem er oversat til engelsk, så vi 
også har mulighed for at blive indviet i racens spæn-
dende historie.

Vi har meget at snakke om til generalforsamlingen. Så 
jeg håber, at I møder talstærkt op og kommer med en 
masse gode forslag til det videre forløb i foreningen.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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FORMANDENS

For sidste gang ja. 

Jeg takker af nu efter 3 år som formand for 
denne forening, som blev til ved en stiftende 
generalforsamling den 26. marts 2000.

Når jeg ser tilbage på de år, der er gået, er der 
selvfølgelig mange ting, som vi kunne have 
gjort bedre. Men ting tager tid, og jeg tror, at 
vi måske var lidt for ambitiøse omkring alle 
de mål, vi ønskede at nå. Alligevel er det med 
stolthed, at jeg ser tilbage på det vi nåede. Det 
er flot gået, at vi både lykkedes med godken-
delsen hos CC og derudover har gennemført 
2 kåringer og 2 dyrskuer og diverse andre 
arrangementer og opvisninger på kun 3 år.

Det var et meget stort arbejde at få CC til 
at godkende denne nye avlsforening. Men vi 
fik gennemført alle procedurerne; herunder 
fik oversat og godkendt vores vedtægter. De 

i foreningen.

Der er ved at tegne sig et billede af, hvordan 
foreningen vil komme til at leve fremover. 
Den har fået alle mulighederne for at blive 
en seriøs avlsforening, hvis formål er at bistå 
og vejlede medlemmerne i deres avl af Pura 
Raza Española. Tilmed er CC fremkommet 
med nye og skrappere regler for avlsgodkend-
else af vores heste. Se nærmere herom andetst-
eds i bladet, og dette bifalder jeg meget. Vi kan 
ikke være selektive nok, når vi udvælger vores 
avlsmateriale.

Jeg har hæftet mig ved, at CC - hver gang de 
har været her til kåring - har udtalt, at vores 
heste var af middel kvalitet. Der er med andre 
ord god grund til at gøre sig umage i den 
enkeltes avlsarbejde, fordi der her er sat et mål 
af CC, som vi har lang vej til at nå. Men det 
kan nås! Det har jeg set med egne øjne til 

beskriver nu ubetinget, hvordan foreningen 
skal drives, og hvilke mål der skal forfølges. 
Som et ekstra plus forærede vi den svenske 
forening vores godkendte vedtægter, hvilket 
gjorde, at de sparede meget tid og arbejde 
og derfor kan takke os for, at de nu også er 
godkendt af CC.

Vi fik gennemført selve underskriftsceremon-
ien i Zaragoza, Spanien, som jeg selv husker 
som en fantastisk oplevelse, jeg aldrig vil 
glemme. Det skete den 8. december 2001 
under overværelse af 12 forskellige formænd 
fra andre avlsforeninger, herunder den ameri-
kanske, den canadiske, den schweiziske og 
mange flere, og alle har skrevet til vitterlighed 
på vores bevis. Så kære fremtidige bestyrelses-
medlemmer - pas godt på det!! Dette stykke 
papir er foreningens hjerteblod. Jeg vil med 
stolthed overrække det til den næste formand 

ECUMAD i 2001 - sikke dog nogle pragtek-
semplarer af avlsdyr, de kunne fremvise der.

Og selvom det er et forbudt emne at beskæf-
tige sig med, så må jeg sige, at investeringen 
i en god avlshoppe og avlshingst er ligefrem 
proportional med resultatet! Det kan ikke 
svare sig at falde for fristelsen til at købe et 
billigt avlsdyr. Hvis I falder for en dejlig hest, 
så RID på den. Lad være med også at AVLE 
på den, med mindre den er superb! Ja, jeg vil 
være tilbøjelig til at sige, at I skal lade være 
med at ride på en god avlshoppe - lad hende gå 
i fred og producere gode føl, så vi med tiden 
kan få flere af hendes føl at ride på!

Jeg ville sÂdan ønske, at nogen i dette land 
ville indkøbe “hoppen” og “hingsten”, således 
at vi kunne få begyndt med mindst en god 
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K L U M M E

stamme her i DK. Jeg ved godt, at det er meget 
dyrt. Vi nærmer os vel samlet en investering p
på mindst 500.000 kr.! Men kunne man så 
ikke gå sammen om sådan en investering? Jeg 
håber, at I vil tænke nogle af disse tanker 
fremover. Det er i hvert fald noget af det, som 
vi andre ikke nåede.

Og hvad skal denne forening så i øvrigt satse 
på i fremtiden?

Jo, vi nåede heller ikke at få bygget et godt 
sponsorsamarbejde op. Foreningen 
mangler penge i kassen, og jeg mener mange 
penge i kassen! For med mange penge kan 
vi gøre meget mere for medlemmerne. Vi kan 
informere meget mere fra det store udland, 
vi kan sende delegationer til de store morfolo-
giske konkurrencer, og vi kan ikke mindst få 
oversat utrolig meget god viden fra spansk 
til dansk. Der er opsamlet enorme mængder 

frivillig arbejdskraft, vi trækker på, og der er 
derfor mange hensyn at tage.

Og så håber jeg, at foreningen vil fastholde 
sin holdning til at øge interessen for kvalitet 
i avlen. At den bliver ved med at opfordre 
avlerne til at søge efter noget bedre. Jeg vil 
foreslå, at foreningen fortsat vil bruge Cria 
Caballar som støtte og vejleder og følge deres 
råd mere end dem, der gives fra ANCCE i 
disse tider.

Der ER en forskel i deres opfattelser af, hvor 
vores race skal hen, og jeg mener ikke, at 
der overhovedet bør være tvivl om, at vi skal 
forfølge den “oprindelige” type. Den ikke alt 
for store hest, kort og kompakt, i modsætning 
til den moderne og større type, som ANCCE 
anbefaler og som efterspørges i sportsridnin-
gen. 

af erfaring om avlsarbejdet, simpelthen fordi 
racen har været stambogsført i mere end 400 
år, men alt dette materiale foreligger kun på 
spansk, tysk og til nød engelsk. Her er der 
virkelig noget at tage fat på for foreningen og 
de kommende bestyrelser.

Med hensyn til afholdelse af morfologiske 
konkurrencer, så vil vi, den nuværende besty-
relse, foreslå, at de afholdes hvert andet år. Det 
samme vil vi foreslå omkring kåring. F.eks. 
morfologiske konkurrencer i ulige år og kåring 
i lige år. Svenskerne holder kåring i ulige år 
og det vil derfor være muligt for utålmodige 
sjæle at stille deres dyr til kåring eller ind-
skrivning hvert år, dog i de ulige år i Skåne-
området efter aftale med den svenske forening. 
Vi måtte i hvert fald konstatere, at det er for 
stort et arbejde for en bestyrelse at klare begge 
arrangementer i det samme år. Det er trods alt 

Denne sidstnævnte type, har varmblodsavlerne 
alligevel meget mere succes med, så lad dem 
blive ved at avle til sportsrytterne, og så 
kan vores type bruges af fritidsrytterne og 
barokrytterne, som her i Nordeuropa er en hur-
tigt voksende gruppe ryttere, som med garanti 
vil have mere glæde af vores type hest.

Tak for 3 gode år i en spændende forening, 
som jeg med stolthed overdrager til en ny 
ledelse.  Vi ses til generalforsamlingen på 
“Stengården” den 29. marts kl. 14.00.

Med venlig hilsen

Christian Gjersøe
afgående formand
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Nye kåringsregler
Fra 2003 er der kommet nye kåringsregler for den 
spanske hest. Der er kommet en del nye ting, som vi 
kort vil liste op for jer her. Til generalforsamlingen 
får alle, der er interesserede, udleveret en fuldstændig 
oversættelse af de nye kåringsregler.

Mønstring

Hestene skal nu vises i alle 3 gangarter. Trav og galop 
gerne løst i et ridehus.

Dyrlæge undersøgelse

Hesten skal være undersøgt for eventuelle arvelige syg-
domme eller andre arvelige lidelser og deformiteter. 
Der skal være taget røntgen af alle 4 ben.
Hingste og hopper kan nu afkåres, hvis de selv eller 
deres afkom senere hen viser grove defekter (f.eks. 
faldende nakke/hals). 

Inseminering tilladt

Da inseminering med frisk 
sæd nu er tilladt, gælder 
følgende for heste, der stil-
ler til kåring:

Hingstene skal aflevere 
sædprøve, hvor sædkvali-
teten fastsættes. Her tages 
der hensyn til alder, årstid 
og seksuel aktivitet. Kli-
nisk undersøgelse af køns-
dele.

Hopperne skal have folet 
1 gang eller være drægtige 
ved scanning og klinisk 
undersøgt.

Disse undersøgelser skal 
være foretaget af en kvali-
ficeret dyrlæge.

Zagal XI

Zagal XI är en stor härlig häst med mycket massa och lätta, 
luftiga rörelser. Tävlar nu LA-MSV. Siktar på Grand Prix.

Zagal XI är Campeon de la raza i Spanien och är bokad 
för AI i Spanien för första gången i år. Hans blodslinje är 
Yeguada Militar.

Står till förfogande på Stuteri Pepino PRE, Helsingborg
För mer info: 

0046-42-228100, pepino.pre@telia.com

Omkåring

Heste, som ikke opnår minimumspoint til kåringen 
eller bliver diskvalificerede (f.eks. pga. umodenhed), 
kan stilles igen, hvis:

1. Hesten har fået mellem 60 og 70 point
2. Grunden til diskvalifikation er væk, når den 

stilles igen

Elitekåring
Kårede hingste og hopper over 7 år kan elitekåres, hvis 
de har vist sig at være eliten af morfologiske konkur-
rencer, rideprøver eller deres afkoms resultater inden 
for sporten, så racen kan forbedres.
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Kilde: El Caballo español

Heste, som kun har lidt eller slet intet rygsving, har 
en tendens til at være begrænsede i deres bevægelser 
på forbenene. En korrekt ryg gør, at ligamenterne er 
frie, og at musklerne, som er fastgjort til ryg og bryst-
kasse, giver hesten en langt bedre koordination – og 
hvad mere er – fleksibilitet i sine bevægelser. Dette 
er meget vigtige karakteristika for den rene spanske 
race. Forbenene i forening med bagparten starter og 
fastholder hestens fremaddrift. Sagt på en anden måde, 
så er dette hestens generelle eksteriør, der understøtter 
størstedelen af racen (ca. 65%). 

Det er lige præcis i denne anatomiske diskussion, at 
der kæmpes de største kampe inden for heste koncep-
tet. Hesten skal placere sine bagben under kroppen 
og fordele vægten af sig selv og rytteren lige på 
alle 4 ben og få bag-
benene til at gå læn-
gere ind under sig for 
at øge fremaddriften og 
bæringen. Det resulte-
rer i en god balance og 
stor frihed i bevægel-
serne. Dertil kommer, 
at forbenene skal stød-
absorbere, og derfor er 
vinklen og skråningen 
på knoglerne vital. 

Skulderbladet skal 
være langt med en 
skråning på 45o. Jo bredere et skulderblad, jo mere 
plads er der til musklerne, som forbinder forbenene 
med rygsøjlen. Denne hældning af skulderbladet giver 
en mere fremadsøgende bevægelse, da den tillader 
skulderen at bevæge sig fremad og strække forbenet. 
Lige, oprette skuldre reducerer skridtlængden og øger 
stødkraften, så hesten rammer jorden hårdere med for-
benet. 

En overdreven lang skulder resulterer i overdreven 

belastning på de relaterede muskler. Forbenene skal 
være lige. Længden af forbenene influerer også på 
skridtlængden.

Knæet er af en vital vigtighed for funktionaliteten, det 
skal være i stand til at bære kroppens vægt. Det er 
meget vigtigt, at det er lige. Hvis knæet er bag den 
vertikale linie, vil det give en enorm ekstra belastning 
på senerne. Det er også meget vigtigt  at se på knæets 
opstilling forfra. Drejer det den ene eller den anden vej 
i forhold til en lige linie gennem knæet, vil det give 
belastning på leddets knogler, og det kan give ledmus. 

Kode og kodeleddet giver elasticiteten i bevægelserne 
og er også det led, der stødabsorberer. Overdrevent 
lange og hældende kodeled giver større belastning på 
senerne, hvilket forårsager svage led. Det modsatte – 
overdrevent korte kodeled – reducerer elasticiteten i 
bevægelserne og øger belastningen på hove og koder.

Hoven skal være af en kor-
rekt størrelse for hesten. 
Heste, som har indad-
vendte hove, har en ten-
dens til at svinge benet 
udad under bevægelse. 
Heste, som har udadvendte 
hove, har en tendens til 
ikke at sætte benet lige ned 
(benene slår mod hinanden 
indvendigt – også kaldet 
at franske), hvilket ikke er 
ønskeligt set ud fra den 
korrekte bevægelse.

Halsen er forbindelsesleddet fra ryggen til kæben, som 
så går gennem tøjlerne til rytterens hånd i en sluttet 
cirkel. Dette er et meget vigtigt område. Halsen skal 
være godt sat sammen med hovedet og en god, ren 
underhals (strube) er vigtig, for hvis den ikke er det, vil 
hesten blive stiv og have problemer med sin balance. 
Halsen skal være fleksibel og let at bøje. Denne del 
af hesten er af stor vigtighed for hestens generelle 
funktion og specielt for visse bevægelser, f.eks. for en 
tyrefægter hest. 

En overdreven lang skulder vil resultere i en overdreven belastning af de relaterede muskler. 
Forbenene bør være lige, lange og lodrette. Længden af forbenene influerer også på 
skridtlængden.

Eksteriøret på den spanske hest
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Nakkekammen 
på den rene 
spanske race er 
let buet. Det 
gør, at halsen er 
godt sat 
sammen med 
hovedet. 
Kæberne og 
ganascherne må 
ikke være over-
drevent store 
eller for kød-
fulde, da det 
kan give stivhed 
og problemer 
med at lukke 
sammen i gana-
scherne. De 
kvaliteter, der 

giver en god hals, giver bløde og følsomme munde – en 
kendt karakteristik for denne race.

Nu er alle anatomiske områder, der influerer på funk-
tionaliteten hos den spanske hest, beskrevet. Til sidst 
skal det lige nævnes, at racens karakteristiske bevægel-
ser ikke er fremkommet af rent avlerheld, men derimod 
det fundamentale resultat for eksteriøret og som former 
en af de mest racetypiske heste.

Bevægelserne hos den spanske hest har følgende 
karakteristika:

Løft:
Med god knæaktion (racetypisk) i de samlede bevægel-
ser.

Skridtlængde:
Tilfredsstillende skridtlængde i alle tempi.

Kadence:
Ens skridtlængde i et givent tempo, rytme, fleksibilitet 
og frihed.

Samling:
Muligheden for at bagparten kan bære vægten af 
hesten. Dette er en karakteristisk evne for denne race 
pga. dens medium til korte ryg.

Evne for pirrouetter:
Dette er også en karakteristisk evne hos racen pga. den 
medium til korte ryg og gør den i stand til maksimal 
samling.

Lethed ved arbejdet:
Man siger, at det er pga. bringens dybde, og at bæk-
kenet er i stand til stor bæring.

Alle disse karakteristika gør denne hest ideel til dres-
sur, kørsel, rutinearbejde og tyrefægtning.

SKOVHØJ A/S
Økologisk landbrug

Tilbyder:
Økologisk og almindeligt wraphø i minibigballer á ca. 350 kg. Ikke 
ensilage. Foderanalyser udleveres. Pris: 350 kr. pr. balle + moms.
Fineste byghalm i bigballer á ca. 250 kg. Høstet og presset i strålende 
sol. Pris: 125 kr. pr. balle + moms. 
Frit leveret i Frederiksborg Amt (ved bestilling af min. 10 baller).
Helsæd både havre og byg i baller á ca. 400 kr. Rekvirer foderanalyse 
og tilbud.

Skovhøj A/S - Havreholmvej 18 - 3100 Hornbæk - Tlf.: 28 88 89 22
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af Mette Jensen

Legionario XXVI er en hingst fra 1992 og er 169 cm 
i stangmål. Han kom til Danmark i foråret 2001. Da 
han ankom, var han kun let redet og havde ingen idé 
om, hvad en parade eller et galopanspring var. Han er 
importeret af Cristina Perregaard og blev også redet af 

hende de to første måneder.

Vi købte ham i maj 2001 og den første weekend 
som de lykkelige ejere af en P.R.E. hingst, var vi på 
kursus hos Rafael Soto. Rafael forelskede sig straks i 
Legionario og gjorde os opmærksomme på, at det var 
en af de heste med størst kapacitet, han nogensinde 

Den spanske hest 
på danske dressurbaner

L E G I O N A R I O  X X V I

Født 1992  Skimmel 169 cm i stang

Far: Letrado II    Mor: Legionaria IX

Avlskåret i 1995

Legionario XXVI er af særdeles stærk og højt præmieret afstamning. Han har markeret sig stærkt i 
avlen i Spanien, USA og Sydamerika med flere Guld, Sølv og Bronze medalje-afkom på grund af deres 
særdeles gode temperament, store kapacitet og lette ridelighed.

Legionario XXVI kom til Danmark i 2001 og er sidenhen uddannet inden for dressur. Han viser stor 
styrke, vilje og kapacitet. Han er startet i dressurklasser op til LA6 og med flotte resultater.

Ring for nærmere information og besigtigelse

Peter Jensen - Læssøgade 200 - 5230 Odense M. - Tlf.: 6612 3597  eller 2320 4491
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havde siddet på. Kurset forløb godt, og vi lærte meget 
om vores nye hest. Derefter kom han til Dalumgård 
i Odense, hvor vi begyndte på undervisning ved en 
beriderelev. Legionario havde i starten ret svært ved 
at forstå, hvorfor han ikke måtte kigge på ”damer” 
hele tiden. Dette gik dog bedre og bedre, som tiden 
gik, og efterhånden lærte han, at når man var ude på 
dressurbanen, var der ikke tid til ”damerne”. Det første 
år holdt vi ham ude af avlen for at lære ham bedre at 
kende. Dette gav os god tid til at videreuddanne ham 
i sommeren 2001.

Vi tog på kursus i hele juli måned 2001 ved Susie 
Fastrup, og i løbet af denne måned udviklede han sig 
meget. Vi arbejdede meget med at styrke ham, og 
udover det blev det også til lidt hygge, da det var en 
varm sommer. Når han ikke blev redet, gik han på 
fold fra morgen til aften, så han nød rigtigt sin dan-
nelsesrejse. Kurset blev afsluttet ved et distriktsstævne 
under Dansk Rideforbund, hvor det blev til en 1. plads 
med en score på 67% og mange beundrende blikke.

Da vi kom hjem til Odense, var beridereleven fær-
diguddannet og rejst, og undervisningen fortsatte hos 
Jon D. Petersen. Vi begyndte at kræve lidt mere af 
både hans koncentration og af hans styrke. Galoppen 
var blevet væsentligt forbedret i både takt og balance. 
Traven er blevet meget taktfast og stor, men skridten 
kniber det endnu med. Han er meget ivrig og kan 
ikke helt forstå, hvorfor det skal foregå så langsomt og 

kontrolleret. Vi har i løbet af det sidste års tid været til 
nogle stævner, hvor det er blevet til to 1. pladser, to 2. 
pladser og to 5. pladser. Til samtlige stævner er 

det blevet til mange roser og beundrende  blikke fra 
dommere, tilskuere og konkurrenter.

Desværre er der nogle dommere, som synes, at det 
er en hest, der falder uden for standarden (Dansk Varm-
blod), og så er der bundkarakterer i vente – uanset hvor 

godt, han har gået! Vi har endda været ude for, at 
to beridere uafhængigt af hinanden har været henne 
og lykønske os med sejren, men de havde ikke 
taget dommeren i ed, og vi sluttede sidst!

Legionario er altid i centrum for alles blikke, blandt 
andet fordi han elsker, når folk kigger på ham. Og 
kan han få lov til at vise sig frem, er han lige i 
sit es. Alle, der var i Bernstorffsparken til EM for 
Young Riders så, at han var så glad og stolt af sig 
selv, at det var meget svært at vise det, han kan.

Hjemme er han noget af det nemmeste at have 
med at gøre. Han står ved siden af en hingst og 
en hoppe uden problemer. Dog synes han, at ride-
skolens shetlandsponyer er uimodståelige! Og er de 
i ridehallen, så kan han ikke koncentrere sig om 
noget.

Til Legionarios store glæde begyndte vi at bruge 
ham i avlen i sæsonen 2002. Og på trods af hans 

avlsarbejde, er han stadig nem at arbejde med, selvom 
han er mere vågen. Han har i vintermånederne udviklet 
sig utroligt meget. Piaffen bliver mere og mere impo-
nerende for hver gang, mens passagen kræver meget 
træning. Galoppirouetterne går det bedre og bedre 
med, om end de langt fra er perfekte. Han har fået 
nemmere ved at ”sætte” sig og momentvis bære sin 
vægt kun på bagparten. Til ridestævner går han nu LA5 
og LA6 og har alle gangene fået over 60%. Vi arbejder 
med changementerne og håber, at vi senere på året kant 
age springet til M-klasserne.

I Legrionario har jeg fået den bedste og mest trofaste 
ven, jeg kan ønske mig. P.R.E. hesten og i hvert fald 
Legionario er jordens største gentleman. Denne race 
kan nemt klare sig inden for dressuren i Danmark, og 
jeg er sikker på, at racen går en stor fremtid i møde.

Legionario på en travetur på gårdspladsen
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Hvorfor er min hoppe ikke i fol?  Efter flere bedæknin-
ger uden succes er dette det mest almindelige spørgs-
mål, som avlerne stiller sig selv. Som forventet kan 
der være mange forskellige svar. Det kan være en 
enkelt årsag eller forskellige relaterede årsager. Det 
kan være simpelt eller kompliceret. I denne artikel vil 
jeg fokuserer på de forskellige problemer og de mulige 
løsninger.

Først vil jeg forklare nogle begreber, som ofte bliver 
forvekslet med hinanden, nemlig sterilitet, ufrugtbar-
hed og underfrugtbarhed.

Sterilitet er prognosen for et individ, som er totalt ude 
af stand til at reproducere. Og sådan vil det vedblive.

Ufrugtbarhed hos en hoppe betyder, at det er umuligt 
for hende at komme i fol på et bestemt tidspunkt på 
grund af sygdom eller andre årsager.

Underfrugtbarhed er en karakterisering, der i stigende 
grad ses i chancerne for, at en hoppe kommer i fol eller 
får et fuldbårent føl.

Når vi nu tager udgangspunkt i disse begreber og ser 
bort fra, at hingsten kan være en årsag til ufrugtbarhe-
den, skal vi basere artiklen på genetisk normale hopper 
uden sygdomsproblemer, der kan være årsag til gold-
hed – hvilket er en sjældenhed.

Mange hopper har fået føl, men har nu problemer med 
at komme i fol igen eller aborterer. Vi bliver naturligvis 
nødt til at starte med hoppens reproduktive historie. 
Enhver form for oplysning kan lede os til svaret. Vi 
skal vide hoppens alder, hvornår hun folede, om hun 
har aborteret, antal brunster hun har været bedækket, 
problemer ved sidste foling osv. Jeg siger altid, at 
svaret kan findes i en god anamnese (samling af 
informationer/sygdomshistorie). 

Når man har alle fakta om hoppen, undersøger vi 
nu hoppens ydre kønsorganer. Denne undersøgelse er 
meget simpel og kan give værdifulde oplysninger, da 
en stor procentdel af hopper er prædisponerede for 

ufrugtbarhed, hvis de har abnormaliteter i de ydre 
kønsorganer. Lad os se på nogle af dem:

Abnormalitet af vulva og vagina (skedeåbning og 
skede). Den mest almindelige abnormalitet er pneumo-
vagina eller utilstrækkelig lukning af området omkring 
skedeåbningen. Det ses hos gamle eller afkræftede 
hopper med tynde skamlæber, nedsunken anus og svaj-
ryggethed. Hvorfor sker dette? Hvis der er en åbning 
i indgangen til det reproduktive apparat, og det ikke 
lukker ordentligt, når hoppen slipper tarmgas, så går 
gassen ind i vagina. Denne gas indeholder mange 
mikroorganismer fra og omkring anus. Bliver denne 
abnormalitet opdaget ved en ydre undersøgelse og 
sammenholdt med materiefyldt udflåd fra vagina, kan 
man stort set fastsætte diagnosen: Denne hoppe kan 
have endometriose (infektion i livmoderen). Det første 
skridt til at løse dette problem er at fjerne den primære 
årsag – altså at afhjælpe pneumvaginaen ved hjælp af 
kirurgi – enten vulvaplastik eller en Caslick operation. 
Næste skridt er at behandle infektionen i livmoderen.

Urovagina er urin i vaginaens forkammer, der delvist 
dækker livmoderen, og som lukker urin ind i livmo-
deren. Det ses hos hopper med pneumovagina, hos 
ældre hopper, som har folet mere end én gang og med 
bækken kanalen cranial-ventral inklination (fremad-
nedad bøjet). Dette problem kan løses kirurgisk med 
urethroplastik (udvidelse af urinrøret) ofte sammen 
med en Caslick operation.

Perineal laceration (gennemtrængning) er ret almin-
delig og er generelt et resultat af unormale folinger, 
hvor føllet gennemtrænger skedehinden, livmoderhal-
sen eller endda endetarmen med sine forben. I værste 
fald kan der være en rectovaginal fistula (gennem-
trængning af både endetarm og vagina), som dog kan 
ordnes kirurgisk. For at undgå disse typer skader må 
førstegangsfolende hopper undersøges i hele vaginal 
området, da man mener, at en intakt mødom er en 
primær årsag til, at føllets forben bliver viklet ind i 
denne under folingen.

Abnormaliteter i livmoderhalsen. Sygdomme i livmo-

De mest almindelige årsager.
af hestedyrlæge med speciale i reproduktion Bartolomé Gil Amián

Kilde: El Caballo español 05/02

Goldhed hos hopper



12 13

derhalsen er direkte årsag til underfrugtbarhed, da liv-
moderhalsen er en barriere, der adskiller livmoderen 
fra de ydre kønsorganer. Fejler denne barriere, er 
frugtbarheden sat på spil. Livmoderhalsen har også 
den funktion at producere en slimprop, som sammen 
med den muskulære sammentrækning lukker indgan-
gen under graviditeten og derved beskytter det spirende 
foster mod ydre mikroorganismer. 

Cervicitis (betændelse i livmoderen) kan være opstået 
på grund af irritationer ved urovagina, pneumovagina 
eller ætsende midler, som ødelægger slimen og tillader 
mikroorganismerne at passere til livmoderen.

En flænge i livmoderhalsen er et andet almindeligt 
sygdomstilfælde og er ofte opstået på grund af unormal 
foling (stort føl eller føllet har ligget forkert), er sket 
under bedækningen eller ved en forundersøgelse. Disse 
cervicale sygdomstilfælde kan resultere i problemer 
med at behandle andre sygdomme eller infektioner 
i kønsorganerne, hvis det ikke behandles kirurgisk. 
Derfor bør enhver cervical sygdom blive behandlet og 
genetableret for at opnå den fulde funktion af cervix 
– ellers forbliver hoppen ufrugtbar. Jeg har set hopper, 
hvor livmoderhalsen var helt lukket på grund af en 
forkert opheling eller på grund af en flænge.

En usund livmoder
Vi har indtil nu gennemgået de prædisponerede til-
fælde. Hos hopper er en infektion i livmoderen den 
største årsag til problemer med reproduktion. Vi skal 
derfor kigge på infektionssygdomme i livmoderen, 
hvor vi dog ser bort fra mindre vigtige ikke-infektiøse, 
naturlige problemer så som lymfe eller endometriale 
cyster og tumorer, som er sjældne.

Er der nogen fysisk forsvarsmekanisme mod infektio-
ner? Det er der uden tvivl! Livmoderen har – fysisk 
som  biologisk – en forsvarsmekanisme, som hindrer 
mikroorganismer i at trænge ind – uanset om de er 
sygdomsfremkaldende eller ej. Kønsåbningen, skeden 
og livmoderhalsen fungerer som fysiske barrierer. Er 
der nogen abnormaliteter i disse organer, er hoppen 
prædisponeret for endometriose, som jeg allerede har 
nævnt. Det er både den fysiske forsvarsmekanisme 
mod mikroorganismer, som er kommet ind i livmode-
ren, der har den mest effektive barriere. Et antistof 
fungerer lokalt for at neutralisere bakterien, mens leu-
kocytter ødelægger fremmed stof/bakterier. Og der er 
et fysisk dræn ved myocontraktioner (muskulær sam-
mentrækning) ved alle indhold i livmoderen (betændt 
udflåd) til de ydre kønsorganer – så som et lymfedræn.

Prædisponeringen af endometriose – bortset fra dem 
vi allerede har nævnt – er traumer forårsaget under 
bedækningen, gentagne spring, unormal foling, dårlig 
hygiejne af kønsorganerne osv. Det er bevist, at de 
fleste hopper er i stand til at afstøde mulige bakterier, 
som kommer ind i livmoderen under bedækningen – 
uvist af hvilken årsag. Men andre hopper har mistet 
denne evne og bliver derfor smittede. Er alle infek-
tioner i livmoderen den samme? Hvis bare de var! 
Endometriose kan klassificeres alt efter årsagen: 

Akut endometriose: Hvis det er en primær proces.

Kronisk infiltreret endometriose: En proces, der foregår 
over en vis tid, og som generelt er resultatet af en 
dårligt behandlet eller ubehandlet akut endometriose.

Kronisk degenerativ endometriose: Er karakteriseret 
ved, at den kroniske betændelsestilstand går sammen 
med en degenerativ kirtelforandring og fibrose. Disse 
er vedblivende.

Hvilke ressourcer har en dyrlæge for at kunne adskille 
en endometriose fra andre infektioner og dermed 
behandle dem korrekt? Det er klart, at den lægelige 
videnskab tillader os at benytte teknikker, som hjælper 
os til at finde det, vi kigger efter. Disse teknikker – 
og også de præcise diagnoser – peger på behandlinger 
og måske vigtigst af alt – hjælper os til at stille diagno-
sen. Til dette benytter vi supplerende instrumenter og 
analyser. Vi bruger en højst effektiv ekkografi undersø-
gelse af de reproduktive organer, en cytologisk under-
søgelse af livmoderens slimhinde, en dyrket kultur 
(smear prøve), en scanning og en biopsi af livmoderen. 
Dette er en af de mest nyttige undersøgelser af syg-
domme i livmoderen, og som giver meget præcise 
informationer om livmoderens tilstand, og om den kan 
tåle en drægtighedsperiode.

Dog kan man fastslå organets tilstand ved en enkelt 
prøve fra sekretet. Der er en direkte relation mellem 
graden af fibrose, procentdel af kirtler og forventet 
termin, eller den forventede procentdel at en hoppe går 
gennem hele drægtighedsperioden.

Hvilke hopper bør få foretaget en biopsi fra livmo-
derens slimhinde for at undersøge abnormaliteter og 
sygdomme? Heftigheden af endometrial fibrose øges 
med alderen og er direkte relateret til underfrugtbarhed 
og kan endda være årsag til ufrugtbarhed. De hopper, 
der bør få foretaget denne undersøgelse, er hopper, 
som ikke er kommet i fol uvist af hvilken årsag i et 
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eller flere år. Eller ældre hopper, der er købt af avlere. I dette tilfælde 
bør der i handelsundersøgelsen altid indgå en biopsi af livmoderens slim-
hinde. Resultatet fra en biopsi bør evalueres sammen med andre prøver og 
undersøgelser.
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Kåring kun hvert andet år

Allerede sidste år besluttede bestyrelsen, at der kun afholdes kåring hvert 
andet år – og altså lige årstal. For det første giver det en større tilslutning 
af heste, og for det andet kan man nå at puste ud, inden det hele skal 
arrangeres igen. Det kræver store ressourcer både økonomisk og men-
neskeligt at stable det på benene.

Der vil så være et år, hvor der ikke er et større arrangement med de spanske 
heste, men det åbner op for andre arrangementer, f.eks. Morfologiske Kon-
kurrencer. Vi har længe talt om disse konkurrencer og var lige ved og 
næsten sidste år. I år er der ikke kåring, og i skrivende stund er vi i gang 
med at finde faciliteter til de morfologiske konkurrencer. Vi mener, at det 
er vigtigt, at vi får samlet så mange heste som muligt, og ikke mindst at 
medlemmerne kan møde hinanden og snakke spansk hest. 

Typemæssigt findes der forskellige spanske heste, og de fleste er repræsen-
teret i Danmark. Det er sundt at gå rundt og se de andres heste, og for 
hoppe ejerne er det ikke mindst den begivenhed, hvor de skal vælge hingst 
til deres hopper.

Det er også et stort arbejde at arrangere Morfologiske Konkurrencer, og 
derfor opfordres alle, der vil være med, til aktivt at deltage i forarbejdet.
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Cartujano hingst i Danmark

Heste af 100% Cartujano blod anses for at være heste 
af den ældste blodlinie overhovedet. Der er i dag kun 
en lille population tilbage i Spanien, og der værnes 
godt om dem. Derfor er priserne på disse heste også 
skyhøje. Udover at en 100% Cartujano har sin stam-
tavle til at bevise sit blod, har de også et specielt 
certifikat.

 Ved et lykkeligt tilfælde befinder der sig nu en hingst 
af 100% Cartujano blod i Danmark. Hans navn er 
Deseoso V 1983 og står hos Lise Dandanell i Horn-
bæk. Deseoso V 1983 har anerne Juan Gomez Cuetara, 

Yeguada la Aldara, Roberto Osborne, Urquijo y Nova-
les, Expasa, Yeguada Salvatierra og Pallares. Fra sin 
opvækst i Spanien og en del afkom rigere kom han 
til Tyskland og derefter til Østrig for at være beskeler. 
Desværre faldt Deseoso aldrig rigtigt til i Østrig, og i 
en alder af 19 år kom han i Lise Dandanells kærlige 
hænder. I Østrig levede han en stresset tilværelse, men 
på bare få uger har Lise formået at få hingsten til at 
tage på i vægt og falde ind i en naturlig, dagligdags 
rytme. Hans stresssymptomer er stort set væk, og han 
kan nyde synet af hopperne på folden ved siden af. 
 
Han er 160 cm i stang, skimmel (nu kridtehvid) og 
har et umådeligt godt temperament. Lise har besluttet 
at benytte Deseoso i P.R.E. avlen herhjemme - en 
beslutning, som jeg tror, at mange vil glæde sig over.
 
Vi hilser Deseoso 
velkommen i Dan-
mark og håber, at 
han vil få man-
ge gode år på 
dansk jord.

Kort om Cartujano
Efterkommerne af de heste, som karthusermunkene 
avlede på, befinder sig i dag på stutteriet, som er 
kendetegnet ved brændemærket – et stangbid (blank 
kandar). Det er det mest berømte og mest eftertragtede 
brændemærke overhovedet, og det tilhører Expasa.

Expasas heste er let genkendelige ved deres harmo-
niske, barokke eksteriør, en nobel udstråling og de 
meget høje knæløft fortil. Den kompromisløse udvæl-
gelse blandt både hingste og hopper ligger til grund for 
den rene avl.

Som regel bliver der ikke solgt nogen hopper. Derfor 
finder man heller ikke hopper med brændemærket på 
nogen andre stutterier. De unge hingste bliver tilredet, 
når de er tre år, og når de har deres grunduddannelse, 
kan den ansvarlige på Expasa nemt udvælge hingste til 
avl. Resten bliver solgt.

Udover Poseido VII har også Ostentoso V fra tid til 

anden været udlånt som beskeler til andre stutterier 
med Cartujano avl. Der er regelmæssigt en præsenta-
tion af stutteriernes heste, så man ved, hvilke egenska-
ber og potentialer, der bliver avlet videre hos de for-
skellige heste. På den måde lever myten om Cartujano 
hestene videre.

Poseido VII - 100% Cartojano
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Hierro del Bocado

En lille historie om brændemærket

Stutteriets brændemærke er det legendariske stangbid 
(Bocado), og det anvendes stadig i dag. Cartujano 
hestene avles fortsat 100% rent, og de kaldes Hierro 
del Bocado. 

Der er med sikkerhed ikke andre end familien Zapata 
og deres efterkommere, der har haft så stor indflydelse 
på den rene Cartujano avl. I 1800 tallet var en del 
af Cartujano hestene blevet krydset med Napolitanere, 
Friesere og Normannere, som gav racen et dårligt 
præg. Men familien fastholdt kun at have rene Cartu-
jano heste, og derfor kan man den dag i dag gå tilbage 
i hestenes stamtræ og udelukkende finde heste med 
100% rent Cartujano blod.

Zapatas Cartujano stutteri gik sammen med brænde-
mærket gennem en udvikling med køb og salg, og der 
opstod endnu et brændemærke – stangbiddet med et 
C ovenover. Det var Don Fernando C. Terry, der med 
stor entusiasme grundlagde sit stutteri i 1948. Hans 
anstrengelser bar hurtigt frugt, men desværre nåede 
han ikke at nyde det ret længe, da han døde i 1952.

Hans enke, Doña Isabell Merello de Terry, førte stut-
teriet videre i sin mands ånd i 30 år. På den tid kom de 
berømte avlshingste, Descarado II og Nevado III. Stut-
teriets avl var så berømt, at mange mennesker kaldte 
stutteriets heste for ”Terry” hestene.

I 1981 købte enken både stutteri Expasa og deres 
brændemærke og kaldte det Rumasa SA. I 1990 blev 
der grundlagt et statsejet Holding selskab med navnet 
Expasa og som beholdt det oprindelige brændemærke.

I årenes løb er der solgt enkelte heste til andre avlere, 
som ønskede at avle rene Cartujano heste. Til dem 
hører z. B. Blasco Balbuena, Visconte de la Montesina 
og Roberto Osborne, som selv på et tidspunkt ejede 
stangbids brændemærket med et ”C”. Han solgte både 
heste og brændemærke til Fernando C. de Terry i 1949.

Med de tilbageblevne heste avlede han nogle år endnu, 
men solgte så resten til Fernando Pallares, Marques 
de Salvatierra og Manuel Urquijo. De to sidstnævntes 
stutterier eksisterer stadig i dag, hvoraf Urquijos stut-

teri fortsat avler Cartujano heste.

Et andet Cartujano stutteri, ejet af Juan Gomez Cue-
tarra, ligger i nærheden af Aranjuez syd for Madrid.

Cartujano hesten har haft meget stor indflydelse på 
den spanske hest, og stort set alle spanske heste har 
forfædre med 100% rent Cartujano blod. 

En hest kan kun kaldes for 100% Cartujano, hvis 
den i lige linie nedstammer fra de oprindelige Cartu-
jano heste, som Karthusermunkene avlede for mange, 
mange år siden.

De mest kendte 
Cartujano brændemærker

Hierro del Bocado. Ejet af Expasa

Roberto Osborne (Stutteriet eksisterer 
ikke mere)

Francisco Pallares Moreno (Stutteriet 
eksisterer ikke længere som et 100% 
Carujano stutteri)

Marques de Salvatierra

Urquijo y Novales (har kun få rene Car-
tujano heste tilbage)

Juan Gomez Cuetara Fernandez
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Sommergræs til din hest
Af Charlotte Eichel Larsen

Har man heste derhjemme, må og skal man også have 
en sommerfold med godt græs. Enten er man så heldig, 
at man har jorden til det, eller man kan leje/forpagte et 
stykke af naboen. 

Nu er det så ikke altid, 
at det er godt græs, 
der er på det stykke 
jord, og det skal forar-
bejdes, så der kan etab-
leres en god græsmark. 
Står man med en stub-
mark, så må man have 
fat i en landmand, som 
kan hjælpe dig med at 
få sået til. Først og 
fremmest er det vig-
tigt, at der er renset 
for ukrudt i marken 
– enten mekanisk eller 
med ukrudtsmidler. 
Derefter skal der 
vælges en god græs-
blanding, og der kan 
købes færdige blandin-
ger lavet specielt til heste.

En græsmark skal under alle omstændigheder have lov 
til at vokse op og gro fast, inden hestene bliver lukket 
ud. Derfor kan det være en god idé, at der både sås 

byg eller havre sammen med græsset. Man kan så 
kornet i lige baner, som man ellers ser det. Derefter sår 
man græsset i to omgange på diagonalerne – så græsset 
danner kvadrater (se tegning). Nu passer det hele stort 

set sig selv, og når 
der er høstet, kommer 
græsset til syne.

I slutningen af juni kan 
man så slå græsset til 
wrap, så er vinterfod-
ringen samtidig sikret. 
Derefter spredes en 
smule gødning (kvæl-
stof), som giver græs-
set et ”kick” til at 
komme i gang. Når 
der er gået ca. 4 uger, 
ligger der en dejlig 
græsmark fri for para-
sitter, som gør den vel-
egnet til især ungheste 
og hopper med føl.

Græsmarken holder 
ikke sig selv. Går der udelukkende heste, vil der opstå 
”øer”, hvor hestene har gøde og derfor ikke spiser 
græsset. Man kan så enten lade får gå på marken 
efterfølgende, eller man kan slå det overskydende græs 
mekanisk. 

Hvert forår skal græsmarken have gødning, så der er 
godt med græs, til at hestene kan leve af det i som-
mermånederne. Husk også, at skal de leve af det, skal 
der være 1 tdl. pr. hest. Det er en stor fordel at dele 
græsmarken op i 4, så man har mulighed for at flytte 
hestene over på et nyt stykke, så det afgræssede får fred 
til at vokse.

Det er også muligt at så på en eksisterende græsmark 
uden at skulle pløje det hele op. Dog skal der bruges 
nogle ressourcer til at få renset ud i den ukrudt, som 
uværgeligt dukker op på et eller andet tidspunkt. Og så 
afhænger det hele jo også af vejret. 

Ridetrek i Andalusien

En voksen rideferie for den kræsne 
rytter og naturelsker.

Professionelt tilredne heste af 
andalusisk afstamning.

Få tilsendt en brochure eller gå 
direkte ind på hjemmesiden

http://ridetrek.homepage.dk
Telefon: 51 96 40 74

Email: ridetrek@email.dk
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Ana Morales Stable
If you look for the best connection 
between quality and price in Spanish 
horses.

Contact person: Ana Morales

Phones: +34 626 113 167 or 
 +34 916 733 466

Address: Paseo de Cegama 2nd-1oD, 
  28830 San Fernando de 
  Henares, Madrid, Spain

Mail: moralesfierro27@latinmail.com

En registreret smed er sund fornuft

Af Charlotte Eichel Larsen
Kilde: Landsbladet Hest

Vi kender det alle sammen – heste er dyrt legetøj! Den 
skal have mad, den skal vaccineres, den skal have dækken, 
og den skal have ordnet hove ca. hver 8. uge. Det er altid 
fristende at tage imod billigere tilbud, og det kan sin vis 
også være i orden. Dog er det aldrig i orden at bruge 
en smed, som ikke er registreret, eller som ikke har sit 
eksamensbevis.

De registrerede smede har et ankenævn, som man kan klage 
til, hvis man ikke er tilfreds med smedens arbejde. Den 
mulighed har du ikke, hvis du betaler smeden sort eller 
benytter en smed, der ikke er registreret. 

Udover at man kan klage over smedens arbejde i Ankenæv-
net for registrerede smede, så kan man også klage over, hvis 
han ikke dukker op til den aftalte tid. Hvor mange har ikke 
prøvet at vente og vente på en smed, som ikke dukker op, 
og alt imens vokser hestens hove lystigt.  Man kan klage, 
hvis der foreligger et dokumenteret brud på en aftale. Det 
kræver så et civilretslig søgsmål, hvilket i sig selv kan være 
en bekostelig affære. 

Et stykke udført arbejde er derimod nemt at dokumentere, 
hvis man er utilfreds. Man skal dog ikke vente for længe 
med at klage og få syn og skøn på hestens hove. Venter 
man for længe kan det være svært at vurdere, om smedens 
arbejde har været dårligt, eller om hestens hove af naturen 
vokser skævt.

Og hvor finder man så en liste over de registrerede smede? 
Gå ind på hjemmesiden
www.hesteinfo.dk/hesten/beslagsmede og du får her en liste 
over samtlige registrerede smede. Det er også en god liste 
at gå ind på, hvis man leder efter en ny smed eller er flyttet 
til et nyt område.
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P.R.E. hopper til salg

Guindilla II. F.: 20/1-1993. 
Efter Bravucon II og Cibeles II. 
Skimmel. Fra stutteriet Lovera. 
Kåret. 

Alteza. F.: 24/3-2001. Efter 
Serrano V og Sarina. Skimmel. 

Kontakt Lise Dandanell
Tlf.: 49 70 30 00
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VEDTÆGTER
§1

Foreningens navn er Dansk P.R.E. Avlsforening, som 
vi promoverer os under. Det officielle navn er Asocia-
cion de Criadores de Caballos de P.R.E. en Dinamarca.

Foreningens hjemsted er Havreholmvej 22, 3100 Horn-
bæk.

§2

Foreningens formål er at samle avlere og ejere og 
andre med interesse for P.R.E. racen. Derudover har 
foreningen til formål at fremme kendskabet og interes-
sen for racen, og arbejdet for at fremme opdræt af 
racen i Danmark.

§3

Alle P.R.E. ejere skal behandles lige, værende medlem 
eller ikke medlem af foreningen. Med hensyn til kåring 
og registrering skal der udover udgiften til kåring og 
registrering betales et administrationsgebyr for ikke-
medlemmer. Gebyret må max. udgøre et beløb sva-
rende til et års A-medlemskab.  

§4
Foreningen er godkendt som samarbejdende forening 
for Registro-Matricula de Caballos y Yeguas de P.R.E. 
(Stud-Book Español) og skal altid følge forordninger, 
retningslinier, foreskrifter og direktiver, som er udstedt 
af Servicio Creador del Libro de Origin de la Raza 
(Race stambogstjenesten). 

Betegnelsen Pura Raza Española er den eneste offi-
cielle betegnelse, som må benyttes. Brud på dette med-
fører øjeblikkelig tilbagetrækning af godkendelsen som 
samarbejdende forening.

§5

Foreningen fører et register over medlemmernes P.R.E. 
heste. Den egentlige stambogsføring er henlagt til 
Registro-Matricula de Caballos y Yeguas de Pura 
Raza (Stambogsføring for hingste og hopper af den 
rene race) under Jefatura de Cria Caballar (chefdepar-
tement for hesteavl), der igen hører under det spanske 
forsvarsministerium.

§6

I Dansk P.R.E. Avlsforening findes der to medlemska-
tegorier:

A-medlem: Ejer af en ren P.R.E. Har tale- og stem-
meret ved generalforsamlingen.

B-medlem: Ikke ejer af en P.R.E. Har taleret, men ikke 
stemmeret ved general-
                 forsamlingen.

Begge kategorier modtager information fra foreningen 
og har ret til at deltage i foreningens aktiviteter.

§7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndig-
hed. Denne skal afholdes inden udgangen af marts 
måned. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages 
af bestyrelsen og sker skriftligt til foreningens med-
lemmer og evt. ved annoncering i medlemsbladet. Ind-
kaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen afholdes. Forslag til general-
forsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen afholdes. Generalfor-
samlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmerne inkl. formand og næstfor-
mand er på valg hvert år. 

Kun medlemmer af foreningen er taleberettigede på 
foreningens generalforsamling. Foreningens revisorer 
er taleberettigede i forbindelse med punktet: Godken-
delse af regnskabet. Ethvert A-medlem i foreningen, 
som er over 18 år, er valgbar. Der kan meddeles fuld-
magt til at stemme på udeblivende medlemmers vegne, 
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dog kun én fuldmagt pr. person.

§8

Til ændring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af 
foreningens stemmer eller 3/4 af de afgivne stemmer. 
Andre afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

§9

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af 
bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges for den 
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Medlemskontingentet opkræves helårligt forud og er 
forfalden til 1. maj. Er kontingentet ikke betalt senest 
14 dage efter denne dato, opkræves et rykkergebyr, 
og medlemmets rettigheder suspenderes, indtil betaling 
har fundet sted.

§10

Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på 
5 personer: En formand, en næstformand, en kasserer, 
en sekretær og et menigt medlem. Formanden og næst-
formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen 
nedsætter efter behov udvalg, som refererer tilbage til 
bestyrelsen.

§11

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter general-
forsamlingen, hvor den er blevet valgt. Bestyrelsen 
træder sammen, når et medlem af bestyrelsen fremsæt-
ter anmodning herom eller mindst én gang hver anden 
måned. Bestyrelsen udsender referat af sine møder i 
foreningens medlemsblad. Formanden har ansvaret for 
en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers 
arbejdsområder og ansvar for, at der ved nedsættelse af 
udvalg laves en beskrivelse af deres arbejdsområde.

§12

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnska-
bet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§13
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kasserens 
arbejde, herunder navnlig om anbringelse af forenin-
gens midler udover en mindre disponibel kassebehold-
ning.

De anbragte midler i banker, sparekasser eller andre 
pengeinstitutter, kan kun hæves mod kvittering af både 
formand eller næstformand og kasserer. 

§14

Foreningen tegnes af formanden i forening med et 
bestyrelsesmedlem eller næstformanden i forening 
med et bestyrelsesmedlem.

§15

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrel-
sen, når denne skønner det for nødvendigt, eller når 
25% af de stemmeberettigede A-medlemmer indgiver 
skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 
3 uger efter begæringens fremkomst. Indkaldelse skal 
ske med mindst 8 dages varsel.

§16 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udelukke et medlem 
fra foreningen. Dette kan dog kun ske, hvis et medlem 
bryder foreningens love og vedtægter, eller handler til 
betydelig skade for foreningen. Ethvert medlem, der 
indstilles til udelukning, skal have mulighed for at ind-
bringe sagen for en ekstraordinær generalforsamling.

§17

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslut-
ning herom er vedtaget ved 2 generalforsamlinger 
afholdt med mindst 14 og max. 28 dages mellemrum. 
Beslutningen skal vedtages med mindst 3/4 af de 
afgivne stemmer fra A-medlemmerne. Ved foreningens 
opløsning tilfalder foreningens midler Hestens Værn.
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STUTTERILISTE

Stutteri Dandanell

v/Lise Dandanell
”Stengården”

Havreholmvej 22
3100  Hornbæk
Tlf.: 49 70 30 00

Stutteri Grønnevang

v/Hanne Kapitanska
Tlf.: 56 82 20 96

kapitanska@mail.dk
http://home6.inet.tele.dk/kapitan

Anne Schaumann Nielsen

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

Stutteri Hermosa

v/Berith Larsen
Tlf.: 54 44 64 46

Stutteri Liselund

Tlf.: 49 70 20 05
gitte@gjersoe.dk
www.lise-lund.dk

Stutteri Mitenzo

v/Mitzi Bengtsson
Tlf.: 49 21 67 60

Stutteri Perregaard

v/Cristina Perregaard
Tlf.: 45 80 70 61

www.spanishprehorses.dk

Stutteri Plovmandshave

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

P.R.E. Opdræt

v/Fam. Bandier
Tlf.: 45 93 71 81

bandier@mobilixnet.dk
www.bandier.dk

Stutteri Sant Jordi

v/Birgitte Bjerregaard
Tlf.: 98 66 91 31

pre@spanskeheste.dk
www.spanskeheste.dk

Stutteri Thorupgård

v/Lis Kristiansen
Tlf.: 86 85 30 66

likri74@hotmail.com
www.dalgaardhorses.com


