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L E D E R
Endelig forår igen. Det har været en sur vinter 
med kun lidt sne og frost. Og så har den ellers 
stået på rusk og regn, som har givet mudrede folde 
og mange heste med mug angreb. Dyrlægerne har 
haft travlt med penicillin sprøjterne i den periode, 
og vi har haft travlt med at tørre ben og komme 
muggen i forkøbet. Vinteren bød også på en 
rask storm over Danmark, og mange heste ejere 
kom ud til stalde, der pludselig var omdannet 
til friluftsstalde med frit udsyn til stjernerne. 
Stormskaderne var mange, hvilket betød, at 
håndværkerne fik travlt og næsten ikke kunne 
følge med. Så er det knapt så morsomt at stå med 
nogle heste, som nægter at gå ind i stalden, fordi 
presenningerne ligger og blafrer på taget. Væltede 
træer har også været til stor gene for mange. Nogle 
træer har måske spærret vejen ud til foldene eller 
har ligefrem ødelagt hegnet. Så mange af os har 
brugt meget tid på at rydde op efter stormen, der 
med et fingerknips satte hverdagen på hovedet.

Med foråret rundt om hjørnet og lysere dage, så 
får vi også mere energi. Jeg sidder nu og drømmer 
om lune eftermiddage og aftner, hvor jeg kan ride 
udenfor på ridebanen i T-shirt. Vinterens ridetøj, 
der får os til at ligne en Michelin mand, og som 
gør vores bevægelighed noget mere besværlig, 
har nu gjort deres pligt med at holde os varme. 
Nu må det være på tide, at det bliver lagt i skabet 
det næste halve års tid. Foråret gør også noget ved 
hestene. Pelsen fældes, og fuglene er lykkelige 
for de bløde hår til at fore rederne med. Især de 
hvide hår er populære, har jeg lagt mærke til. 
Om det er fordi, de har en blødere struktur, ved 
jeg ikke. Min mand bliver mindre lykkelig, når 
han ser mig efter dagens dont hos hestene. De 
hvide hår er alle vegne, og de sidder godt fast i 
tøjet – for slet ikke at snakke om krinkelkrogene 
i bilen! Men det er heldigvis en overgangsperiode. 
En ordentlig strigletur hver eneste dag afkorter 
fældningsperioden væsentligt. Nogle heste får 
ikke så lange hår og er heller ikke så vamsede. 
De spanske sætter skam pels, men den er ikke 
lige så enorm, som når jeg sammenligner med 
min gamle Shagya araber, der alle dage har fået 
en vinterpels, der gør islænderne misundelige. 
Hestene kan også blive fjollede. Hoppernes 
brunst er nu regelmæssig, og der hyles intensivt i 

perioden efter vallakkerne, der resten af månedens 
dage mildt sagt er ret upopulære! Vallakkerne 
tager udfordringen op og danser af sted i passage 
med krumme halse for at imponere tøserne, der 
drømmende og sukkende står ved hegnet og 
følger deres mindste bevægelser. Hestene følger 
jo bare deres naturlige ur – det er os mennesker, 
der pludselig går ind og bestemmer deres 
reproduktion. 
Avlshopperne har godt af en pause efter 4-5 føl i 
træk. Ofte styrer de det selv ved simpelthen ikke 
at komme i fol. Nogle hopper kommer i fol hvert 
eneste år og er lykkelige for deres moderrolle. 
Sådan er de så forskellige. 

Det har slået mig, at hopperne har en usædvanlig 
stærk psyke hos de spanske. Man kan skælde 
dem ud og sætte dem på plads, hvilket de ofte 
acceptere. Men sideblikket de sender en og 
en besked om, at det faktisk ikke passer dem 
fortæller, at disse tanter ikke altid er til at bide 
skeer med. Der er hingstene helt anderledes. De 
er noget nemmere at dressere. Jeg fortalte dette til 
en ikke-hesteinteresseret kollega på mit arbejde. 
Hendes svar kom prompte: Jamen, det er da ikke 
så mærkeligt. Hvorfor tror du, at man primært 
bruger mænd som soldater? Kvinder ville aldrig gå 
med til at gå i forreste række og være kanonføde! 
Nu er jeg ikke den kønsdiskriminerende type, men 
– undskyld mænd – jeg kunne altså ikke lade være 
med at grine ad sammenligningen. 

Følsæsonen er startet – det gjorde den allerede i 
januar - hvor årets første føl kom til verden. Det er 
lige tidligt nok heroppe i det kolde nord, men den 
lille fyr klarer sig fortrinligt. Og snart følger de 
næste trop. Der var gang i bedækningerne sidste 
år, så det bliver spændende at se, hvor mange føl 
det bliver til.  Held og lykke til alle

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme
PR for PRE?

Det emne har jeg skrevet en del om i de 
seneste numre af Paso Español uden den 
helt store reaktion fra medlemmerne.
 
Der er tilsyneladende ca. 3,5 personer i 
Jylland og på Fyn samt 5-6 personer på 
Sjælland, der er interesserede i at deltage 
i shows, dyrskuer og fremvisninger. Synd 
for alle de andre, men fred være med det.

Generalforsamlingen nærmer sig, og 
et par af bestyrelsesmedlemmerne 
har besluttet at stoppe – væsentligst 
pga. tidsmangel. Og det forstår vi 
vist alle. Den nuværende bestyrelse 
forelægger til generalforsamlingen en 
vedtægtsændring, der indebærer, at 
antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides 
til næsten det dobbelte, hvilket vi håber, 
at medlemmerne vil bakke op om.
Årsagen til dette forslag er primært at 
skaffe flere hænder og hoveder til at dele 
arbejdet ud på og til at bidrage med 
nytænkning og flere gode idéer.

Så nu kommer der mange nye 
ansigter og måske også gensyn 
med nogle ”gamle” i bestyrelsen. 
Forhåbentlig betyder det et 
endnu højere aktivitetsniveau 
i foreningen, både hvad angår 
arrangementer og reklame for PRE 
i form af kontakt med hestepressen, 
opstart af muligheden for at købe 
logo-tøj osv.

Måske kunne man endda håbe på, at nogle 
kunne få tid til at skaffe enkelte sponsorer 
og/eller annoncører.

Jeg glæder mig til at se jer til ge-
neralforsamlingen i Ølby den 13. marts.

Marianne Gravgaard
Formand
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Hvad vejer min hest?

af Gunvor Ejstrup

Det har altid betydning at ende hestens vægt 
inden for en rimelig margin, dels i forbindelse 
med foderplanlægning, dels i forbindelse med 
evt. medicinering. Der findes digitale vægte på 
markedet, som kan anvendes og angive vægten 
med 100% nøjagtighed. Er en sådan ikke til 
rådighed, kan man anvende tilnærmede metoder, 
der bygger på en række mål på hesten. Målene 
foretages enten med målebånd eller stangmål eller 
begge dele. I det følgende beskrives nogle af disse 
metoder.

Vægten  hos varmblodsføl ved fravænning kan 
bestemmes således:

Vægt i kg = 0,67 x alder i dage + 130

Et føl på 180 dage vil veje: 
0,67 x 180 +130 = 251 kg

Vægten hos varmblodsplage indtil 1,5 – 2 år:

Vægt i kg = stangmål i cm x 6,18 + brystomfang 
i cm x 2,14 – 903
Er stangmålet på mankens højeste punkt f.eks. 
140 cm, og brystomfanget taget, hvor manken går 
over i ryggen, vil plagen veje følgende:

140 x 6,18 (865) + 158 x 2,14 (338) – 903 = 300 
kg

En anden formel, der bygger på vejninger fra 200 
– 600 kg viste følgende:

Vægt i kg = 6,25 x båndmål i cm – 625

Er brystomfanget 180 cm, vil hesten 
tilnærmelsesvis veje:

625 x 180 – 625 = 500 kg

Alle formlerne er beregnet på heste, der alle var 
i god kondition. Er der tale om magre heste, må 
beregningerne korrigeres nedad. Og er der tale 
om meget fede heste, må den korrigeres opad med 
ca. 10%.

I dag kan man også købe båndmål, som kan 
angive hestens vægt. Det er en nem måde at få 
en fornemmelse af, hvad hesten vejer. Der skal 
dog tages nogle faktorer i betragtning, som f.eks. 
hvilken type hest der er tale om, og om den f.eks. 
er i fol.

En undersøgelse har vist, at benlængden fra 
albuespids til jorden ved 6 måneders alderen har 
sammenhæng med hestens stangmål ved 2,5 års 
alderen:

Benlængde ved 6 måneders alderen: 80 – 85 cm = 
Stangmål 2,5 år: 160,2 cm
86 – 88 cm = 163,8 cm
89 – 93 cm = 169,6 cm

Dette mål kendes af mange som Sigøjnermål. Det 
er dog ikke helt urealistisk, men man skal ikke 
sætte sin lid til det 100%.

En heste ejer »vejer« her sin drægtige 
Frederiksborghoppe med et måle-
vejebånd
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Kræft hos heste
af Charlotte Eichel Larsen

Kilde: Magasinet Hest 01/2005 

Lige som mennesker kan heste få kræft. Det er 
dog uhyre sjældent, at man finder forekomster 
af forskellige kræftformer hos hestene. Den mest 
kendte er skimmelkræft, eller melanomer som de 
rettelig hedder. Det er ofte de skimlede heste, der 
får melanomer – og ofte i en alder mellem 12 til 
18 år. 

Melanomer er mørkt farvede og findes ofte under 
haleroden, omkring tarmåbningen, skedeåbningen 
og i forhuden. I mange tilfælde er melanomer 
hos heste godartede, hvor de hos mennesket er 
særdeles ondartede. Der kan dog være enkelte 
tilfælde, hvor melanomer hos en hest er ondartede. 
Ofte skal man lade disse melanomer være hos 
hestene, hvis de ikke generer den. Begynder 
man først at ”pille” ved melanomerne, kan man 
risikere, at de så at sige vågner op og spreder sig. 
Gør de det, går det stærkt. Her er der stor risiko 
for, at de spreder sig til f.eks. tarmene. Knuder i 

tarmene kan forårsage kolik anfald og måske ende 
med en tarmslyng. 

Hos de spanske heste ser man ofte disse melanomer. 
Her kan de udvikle dem tidligere end den nævnte 
aldersperiode. Det varierer dog meget. Cria 
Caballar gør meget i at forske i de abnormaliteter, 
som hestene kan udvikle – herunder melanomer. 
Det ligger i deres blodlinier, om de vil udvikle 
dem eller ej. Derfor ligger der et stort avlsarbejde 
forude, eftersom spanierne ønsker at minimere 
forekomsten af melanomer hos de skimlede heste. 
Det bør vi også tage til efterretning herhjemme 
og forske lidt i blodlinerne, inden vi avler med 
vores heste. 

Kræftceller kan også være hormonproducerende 
og dermed forstyrre hestens hormonbalance. 
F.eks. kan en hoppe udvikle hormonproducerende 
knuder i æggestokkene. De producerer typisk 
testosteron (mandligt kønshormon), hvilket giver 
hoppen hingsteadfærd. Det er dog muligt at fjerne 
disse knuder hos hoppen ved en operation, og 
hoppen vil derefter opføre sig normalt. 

Kræft i tarmene og bughulen viser sig ofte først 
i et fremskredent tilfælde. Tumoren afklemmer 
tarmen eller har ødelagt en stor del af de indre 
organer. I sådan et tilfælde vil hesten have 
tilbagevendende, uforklarlig kolik. 

Kræftformer hos mennesker behandles med 
kirurgi, kemoterapi og strålebehandling. Disse 
teknikker kan i nogen udstrækning anvendes på 
heste, men det kommer meget an på kræftformen. 
Derudover er der også en lovgivning for, om man 
må benytte kemoterapi og stråling på dyr.

Her ses et melanom hos en 25 årig hest. Det 
udviklede sig, da hesten var 22 år gammel. Hesten 
har ingen gener af det, og som man kan se, dækker 
halens hår, så det ikke udmiddelbart kan ses.
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Bogen om den spanske hest

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

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

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

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

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

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

w w w w . p r e - h o r s e . d k
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EU støtte til græs
EU’s landbrugsreform er interessant for 
hesteejere med egne græsmarker.

Kort fortalt:

• Ansøgningsskema kan rekvireres hos 
Direktoratet for FødevareErhverv.

• Absolut sidste frist for 
ansøgning er den 21. april 2005. 
Der skal kun søges denne ene gang og 
der kan ikke søges efter denne dato 
– nogensinde!

• Det, man ansøger om, kaldes 
”betalingsrettigheder”. Der tildeles én 
betalingsrettighed pr. hektar (10.000 
kvm), og har man først fået tildelt en 
betalingsrettighed, fjernes denne ikke 
igen medmindre særlige omstændigheder 
gør sig gældende.

• Betalingsrettighederne er personlige 
(dvs. følger ikke ejendommen, men 
ejeren) og kan handles på samme vis 
som et værdipapir.

• Der gives i 2005 en støtte på 500 kr. pr. 
ha permanent græs, og beløbet stiger 
derefter gradvis indtil det i 2012 når 
2.300 kr. pr. ha.

• ”Permanent græs” er en græsmark, hvor 
der har været græs i de sidste 5 år. Den 
må gerne ha’ været pløjet op, men der 
skal være sået græs igen bagefter.

• Der er intet krav om momsregistrering 
eller ”officielt” landbrug for at kunne 
søge og få tildelt betalingsrettigheder.
Man skal blot råde over en 
græsmark på min. 0,3 ha, som 
er den nedre grænse for støtte.
(Ved du ikke, præcis hvor megen jord 
du har, kan den lokale landboforening 
hjælpe).

Dette er i hovedtræk de vigtigste oplysninger for 
hestegræsmarksejere.
Der er naturligvis mange flere smådetaljer, som 
ikke er nævnt her. Disse og meget andet kan findes 
på www.landbrugsreform.dk

Så husk at ansøge – lidt gør også godt.
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P.R.E., mode og Mary

Modehesten Aston knejser foran indgangen i 
Bredgade, hvor Kronprinsesse Mary ankom til 
mode-midnatsmesse.

af Hanne Kapitanska

Torsdag nat åbende modeugen i København på 
Kunstindustrimuseet i Bredgade. Udenfor langs 
den røde løber tog P.R.E. heste og deres ejere 
imod de prominente gæster fra det danske Jet-
set og ikke mindst Kronprinsesse Mary. Heidi 
Vineke deltog med sine P.R.E. hignste  Aston 
og Peluso, Sara Krabbe med sin P.R.E. hoppe 
Comprometedora  og Hanne Kapitanska med 
Atenta og Niña. 

Det var DAY Birger et Mikkelsen, der stod for 
åbningen med deres ”midnightshow”, der havde 
temaet Den Spanske Rideskole i Wien. De ville 
naturligvis gerne have heste med, så det var med 
meget kort varsel, at disse heste blev tilkaldt 
og beredvilligt stillede op. Heidi Vinekes to 
hingste er vant til showbizz, så de tog det med 
knusende ro. Sara Krabbes Comprometedora 
har også prøvet lidt af hvert, så der var intet, 
der kunne ryste hende. Hanne Kapitanska havde 
ingen skrupler med sine to hopper, som til 
alles store tilfredshed stillede op og så smukke 
ud, som om det var hverdagskost for dem.

I samfulde 2 timer stod hestene og tog imod 
gæsterne, og efter 2 timer ankom Kronprinsesse 
Mary. 

Desværre var det begyndt at regne og hagle, så hun 
nåede kun at kaste et langt blik efter hestene, før 
hun i ly af en paraply måtte haste ind i bygningen. 

TV2 var på pletten og optog alt, og i TV2 
nyhederne dukkede der så billeder op på 
skærmen af smukke, spanske heste. Det er da god 
reklame!!

Peluso omgivet af mystik og glamour med lyset 
skinnende i de våde brosten.
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Dyrskuer 2005
Information om Det Fynske Dyrskue 2005

Vi vil hermed gerne opfordre så mange som muligt 
til at deltage i tre sjove, lærerige og hyggelige 
dage i samvær med både to- og firbenede, hvor 
land og by mødes.
Det Fynske Dyrskue tilbyder høj faglig 
bedømmelse af din hest og rig lejlighed for at 
vise den frem for publikum, blandt andet gennem 
deltagelse i de forskellige opvisninger. 

Det Fynske Dyrskue afholdes også i år fredag-
lørdag-søndag, nemlig d. 10.-12. juni 2005 på 
Dyrskuepladsen i Odense. 

Udstillere gennem de sidste to år får automatisk 
tilsendt tilmeldingsskemaer i starten af april. 
Hvis du er ny udstiller, bedes du med henblik 
på at få tilsendt tilmeldingsskemaer snarest rette 
henvendelse til: 

De Fynske Landboforeninger
Att. Jette Møller Sørensen

Ørbækvej 276
5220 Odense SØ
Tlf. 29 28 21 41

Har du specifikke spørgsmål vedrørende heste, 
udstillingsregler, opvisningsindslag eller andet 
på dyrskuet, er du naturligvis velkommen til at 
kontakte undertegnede. 

Tilmeldingsfristen for heste er:
Fredag d. 29. april

 VEL MØDT TIL DYRSKUE I ODENSE

Med venlig hilsen

f. De Fynske Landboforeninger
Jette Møller Sørensen

Dyrskue i Horsens den 10-11. juni 2005. 

Jeg har ikke helt opgivet håbet om at få flere PRE 
heste vist frem på dyrskuer og lignende, så jeg vil 
hermed opfordre alle – især jyder og fynboer – til 
at deltage i det lille hyggelige dyrskue i Horsens. 
Det er meget velegnet for begyndere.

Arrangørerne har i år lagt vægt på, at alle de ”nye 
racer” (!) bliver repræsenteret og har derfor (på 
kraftig opfordring) reduceret prisen og lempet 
betingelserne for tilmelding – især for PRE.
Derfor kan man på dette dyrskue udstille alle PRE 
heste; også ukårede hingste og goldhopper, bare 
de er racerene. Og kan man ikke vise en kopi af 
stamtavlen ved tilmelding, så skal foreningen blot 
godkende hesten til deltagelse.

Vi er også inviteret til at deltage i hesteshowet 
lørdag eftermiddag, hvor niveauet ikke helt 
forventes at være på højde med fx. Det store 
Hesteshow på Fællesskuet i Roskilde.

Så her kommer min sædvanlige bøn: PLEASE 
kom og vis jeres PRE frem.

Ønsker I ikke, at hesten skal overnatte på 
dyrskuepladsen om natten, så kan den bo i min 
stald ca. 15 km derfra. Og der kan nok også blive 
plads til overnatning for ejeren.

Sidste frist for tilmelding er 3. maj 2005.

For mere information: 
Ring til mig på 21 93 03 21 eller send en mail: 
marianne@pre-horse.dk

Med venlig hilsen

Marianne Gravgaard
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BALANCE RIDEUDSTYR - ergonomi for hest og rytter
Vi producerer og forhandler spanske, portugisiske og franske klassiske sadler i bedste 
kvalitet, hvor hver en lille detalje er gennemtænkt. Hvis du har problemer med at finde en 
sadel, der passer din hest, syr vi den efter mål uden beregning.

BALANCE Montsegúr Classic

Prisbelønnet sadel 
endelig i Danmark. En 
perfekt klassisk dres-
sursadel, som kom-
binerer nye og gamle 
materialer og sikrer 
dig optimal kontakt til 
hestens ryg. 
Kr. 12.000,-

BALANCE portugisisk

Traditionel, men 
videreudviklet portu-
gisisk klassisk dres-
sursadel med dobbelt 
gjordfæste og speciel 
ergonomisk gjord. 
Placerer rytteren i per-
fekt balance. 
Kr. 7.300,-

Læs mere om sadlerne på www.balance-rideudstyr.dk eller ring til os på tlf. 49 71 73 19

Vidste du....
Spansk udstyr i Danmark

Et af foreningens mangeårige med-
lemmer, Juan Lopez, har netop startet.
rideudstyrsforretningen, Hesteskoen. Den har 
til huse på Amager Landevej 139, Kastrup, 
hvor Juan Lopez foruden almindeligt rideudstyr 
forventer at sælge forskelligt spansk udstyr. 
Tillykke til Juan og held og lykke med butikken!

P.R.E. til dansk film

Den nye danske børnefilm, Oskar og Josefine, 
som havde premiere i biograferne landet over den 
11. februar, har benyttet sig af de amerikanske 
forbilleder. 

Hvor vi ofte ser spanske heste i amerikansk 
producerede film, er de spanske heste nu endelig 
nået til den danske filmscene.

P.R.E. hoppen Comprometedora, som ejes af Sara 
Krabbe, viste filmbranchen, hvor godt egnede 
disse heste er som skuespillere. Lad os håbe, at vi 
får flere at se i danske film fremover.

Læs mere om filmen på
www.oskarogjosefine.dk

Roskilde Dyrskue 2005

Dyrskuet på Roskilde Dyrskueplads løber af 
stablen den 3 - 5. juni 2005. Tilmeldingsfristen er 
den 1. april 2005 kl. 9.00. Yderligere information 
finder du på www.roskildedyrskue.dk

Roskilde Dyrskue 2004, hvor Barroco III 
modtog sin præmie i Ring 1.
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Min helt egen P.R.E.
anonym forfatter

Mange hesteelskere går med en drøm om at 
eje en PRE. For de fleste unge mennesker har 
det lange udsigter, for en sådan hest er oftest 
dyrere at anskaffe end mange andre hesteracer 
på markedet. Så man starter måske med en DV 
eller lignende til en overkommelig pris og har 
glæde af den (og måske dens efterfølgere) i 
mange år; mens drømmen om en PRE slumrer i 
underbevidstheden.

Med årene bliver de fleste mennesker lidt mere 
ansvarsbevidste (læs: pivede), og ord som 
’tryghed’ og ’pålidelighed’ bliver pludselig 
vigtige faktorer, når man skal købe en hest. Og 
dem lever PRE’en op til. Årene har måske også 
givet mulighed for lidt opsparing, som lige giver 
den ekstra reserve, man behøver for at kunne købe 
en PRE og ikke bare den næste varmblodshest i 
rækken.

Og så kan man endelig starte sin søgen efter 
den helt rigtige PRE. Den, hvor kemien passer 
helt fantastisk, og hvor synet af hesten er som 
et eventyr, man aldrig bliver træt af. Det er en 
spændende tid, hvor der åbner sig en helt ny 
verden for én. Rejser man ned for at finde hesten i 
Spanien, er turen i sig selv en stor oplevelse.

Man leder og leder, og pludselig er den der, min 
helt egen PRE. Den koster selvfølgelig en lille 
bitte smule mere, end man havde planlagt, men 
ikke noget 10 år på havregrød ikke kan klare. Så 
den bliver undersøgt, godkendt og købt, og man 
rejser hjem for at vente på hesten – i en måned 
eller mere.

En skønne dag står man så der med sin helt 
egen PRE i en dansk stald; en træt og måske 
lidt køresyg, fremmed hest. Den forstår ikke helt 
måden, den bliver håndteret på; vores danske 
metoder er meget mere kontaktsøgende (læs: 
kæle- og nusse-baserede) end de spanske; men 
sød som PRE’en er, accepterer den det fra første 
dag og begynder endda at nyde det.

Undervejs i introduktionen til den spanske 
hesteverden hører man mange begejstrede røster, 

der fortæller, hvor intelligente og lærenemme 
PRE’erne er. Det er slet ikke noget problem at 
tilride, ride eller omgås dem. Og - for mange en 
yderligere charme - de knytter sig meget til deres 
ejer/rytter og er blot høflige overfor fremmede. 
Dette er for de fleste en kærlighedsbekræftende 
oplysning; min helt egen PRE elsker kun mig! 
Hvor romantisk – man bliver helt ponypige-
pladdersentimental.

Lige indtil den dag, hvor man har brug for hjælp til 
at tilride hesten. Man har selv gjort den sadel- og 
longevant, og den lystrer ens mindste kommando. 
Vi passer jo sammen. Det er fristende bare at sætte 
en fod i stigbøjlen og sætte sig op – den er så rolig 
– men ens fornuft, der også fik en til at købe en 
PRE pga. dens pålidelighed siger, at det nok 
alligevel ville være dumt. Så det er indlysende, 
at man selv skal stå på jorden (for det er hesten jo 
vant til), mens en anden rytter skal op på hesten. 
Jo tak, så fik man lært lidt om bagsiden af den 
rosenrøde drøm om at ”PRE’en kun elsker mig”. 
Den stakkels person, der måske uden tidligere 
nærkontakt med hesten, bliver lempet forsigtigt 
op i sadlen, er pludselig på vej op i atmosfæren 
– igen og igen og igen. Udtrykket ”mere 
mellem himmel og jord” får pludselig en helt ny 
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betydning. En PRE er både stærk og smidig og har 
en fænomenal balance; et godt udgangspunkt for 
en serie af capriole-lignende bukkespring.

OK, sådan skal det altså ikke gøres. Man aftaler 
derfor med offeret, at vedkommende skal besøge 
hesten min. 1⁄2 time hver dag, så den kan lære 
hende/ham at kende inden næste forsøg. Og så 
virker det hele normalt igen – hesten er sød og 
rar, og man begynder efterhånden også selv at 
ride den – næsten uden problemer. Små hændelser 
undervejs som måske kan henføres til ens alder 
og deraf følgende usmidighed udvikler sig ikke 
til livstruende situationer, fordi ens helt egen 
PRE er utroligt tålmodig og tolerant overfor ens 
fejltagelser.  Som f.eks. når man har fået sine 
smarteste – nyvaskede – skindridebukser på og 
ikke kommer helt op på hesten i første forsøg, 
men nærmest hænger på siden som en Garfield 
med sugekopper på en bilrude. Min helt egen PRE 
vender bare hovedet og tænker ”hvad laver du 
egentlig?”; hvorefter man skvatter ned af grin.

Drømmen kan fortsætte. For nu starter alt det, 
man havde drømt om: Hesten er let at arbejde 
med; en drøm at sidde på og hamrende pålidelig 
i næsten alle situationer. Man får nok lidt 
undervisning, men rider næsten altid selv på 
hesten, for det føles som om det fungerer bedst på 

den måde. Man afstår nødigt fra pladsen i sadlen, 
medmindre det er meget nødvendigt, og i så fald 
kun til en, som hesten kender, og som man selv 
finder værdig til det; og ikke ret længe ad gangen. 
Et ekstra plus er naturligvis, at alle tilskuere stirrer 
beundrende og misundeligt efter en, når man rider 
på eventyrhesten, der danser af sted. Legende let 
med flyvende man og hale. Det tiltaler ens godt 
skjulte, indre blærerøvstendens og understøtter 
drømmen ganske godt.

Årene går, og man har mange oplevelser med 
sin helt egen PRE. Lige fra små hyggestunder 
i stalden til jubelen over succes ved stævner, 
dyrskuer og shows.

En sommeraften står man og nyder solnedgangen 
over markerne, hvor ens helt egen PRE går og 
græsser – måske sammen med artsfæller; for den 
første PRE har det med at blive til flere. Et sted fra 
underbevidstheden sniger tankerne sig frem: ”Nu 
lever jeg min drøm”.
Min helt egen PRE er blevet 10 år, er muskuløs, 
veltrænet og helt kridhvid, og jeg har udviklet en 
næsten overjordisk empati med den. Sammen kan 
vi klare alt, både i modgang og medgang – mig og 
min helt egen PRE.

Kan man ønske sig mere?
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Spanske stutterier
Yeguada Lovera

Yeguada Lovera blev grundlagt af Enrique 
Lovera Porras. Siden indvielsen af stutteriet har 
det nydt godt af gode råd fra kendte avlere og 
andalusiske hestemænd. Rafael Lovera Cabello 
fulgte avlen fra dag til dag. Professorerne Rafael 
Castejon Martinez de Arizala og Gumersindo 
Aparicio fra Cordoba dyrlæge universitet gav 
deres besyv med i kombinationen kunst, poesi og 
interesse. I dag kan Lovera stutteriet fejre sin 60 
års dag.

Siden grundlæggelsen har stutteriet haft 
fornøjelsen af heste fra militærets stutteri i 
Moratalla, Hornachuelos. Stutteriet har da også 
modtaget et æresdiplom for dets arbejde og avl 
med P.R.E. heste.

Avlen er primært foregået på stutteriet i 
Santaella, som ligger nær byen Ecija (kendt 
for at være ”stegepanden i Andalusien” rent 
meterologisk set). I stegende hede foregik 
selektionen af hestene og opdrættet. Senere 
flyttede man staldene til græsgangene nær 
Archidona bjergene i Malaga, hvor kolde vinde 
blæste fra Sierra Nevada. 

I dag har den nuværende ejer, Miguel José 
Lovera, flyttet stutteriet tilbage til Santaella 
– stedet man kalder landet med brød og fred 
(brun, guld og hvid). Eller som poeterne synger: 
mens hestene traver rundt i Guijarrillo mellem 
olivenlunde og bække.

Bienteveo - Andalusisk champion 
fra Yeguada Lovera

Smukke Napolitano, som befinder sig godt i 
Tyskland. Her leger han i sneen.

Der er en stor tradition for hestevognskørsel i 
Spanien, og hos Yeguada Lovera er det ingen 
undtagelse. Her et fantastisk flot femspand med 
3 heste forrest og 2 bagerst - en kombination vi 
sjældent ser herhjemme. 
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Yeguada Granda

Både stutteriet Granda og gården Doña Catalina, 
hvorfra avlen drives, er gået i arv i generationer. 
Selv i begyndelsen af 1900 var brændemærket 
”Escudo” meget kendt (Garcia de la Concha, 
1924). I 1935 blev brændemærket registreret i 
Pura Raza Española Stud Book og blev tildelt 
bogstaverne EG til tatovering (i dag tatoveres 
hestene ikke længere i læben, men bliver i stedet 
microchippet. red.).

Hopper fra Zapata (Cartujano med 
stangbidsbrændemærkerne – red.) 1874 og 1916 
og fra Escudo blev grundstenene i avlen på 
stutteriet. De fleste af hingstene kom fra Escudo 
eller fra ”Hierro del Bocado”. I 1874 blev der 
købt 10 hopper og 2 hingste i Jerez hos Manuel 
Romero Huaro. Disse heste kom fra Zapata, og 
deres avlsprogram kørte sideløbende med den 
allerede eksisterende avl. Disse to linier kørte 
separat indtil 1916, hvor ejeren vendte tilbage til 
Jerez for at købe endnu en hingst, INSTRUIDO, 
og en hoppe, ARTESANA, begge med ”Hierro del 
Corazon Coronado” brændemærker fra Vicente 
Romero Garcia farmen. Efter dette køb blev de 
to blodlinier lagt sammen og lagt ind under det 
fælles brændemærker, ”Hierro del Escudo”.

Med de informationer, som vi har til rådighed i 
dag, har vi mulighed for at føre hoppestammen 
helt tilbage til 1874. I dag er ca. 30 hopper 
direkte efterkommere af de to hopper, INDIANA 
– Bocado 1879, og VICARIA – Escudo 1872.

Hopperne græsser frit om efteråret, vinteren og 

foråret. Om sommeren går de på stubmarkerne. 
Hopperne foler i foråret, hvorefter fravænningen 
kan begynde i efteråret. 1 – og 2 års hopperne 
bliver selekteret på mindre folde, mens de 3 årige 
hopper bliver bedækket. De unge hingste går også 
på forskellige folde alt efter deres alder. Når de er 
2 år gamle, bliver de enten solgt eller starter deres 
træning, når de er 3 år gamle – alt afhængigt af 
deres modenhed.

Konkurrenceresultater for hingstene er bland 
andet INSTRUIDO (1912) og DIABLOTIN 
(1920). INSTRUIDO fik 1. pladsen hos Hans 
Majestæt Kongen i april 1920 på skuet i Jerez de 
la Frontera, mens DIABLOTIN fik 1. pladsen hos 
Hendes Majestæt Dronningen ved De Nationale 
Konkurrencer i Madrid i maj 1923. Ved samme 
konkurrence fik flere hingste priser: SARO (1927) 
og DIABLOTIN (1926). INSTRUIDO (1926) fik 
1. pladsen hos de 3 årige hingste i april 1929 til 
konkurrencen i Jerez de la Frontera. INSTRUIDO 
(1927) vandt førstepladsen hos de 2 årige hingste 
ved de Iberoamericana Exposition konkurrencer i 
1929. DESTINADO (1940) blev champion i april 
1951 ved de morfologiske konkurrencer i Sevilla.

Hopperne har også været med. VIBORA IV, 
YUMBA  og BONITA, som vandt første, anden 
og tredje pladsen til konkurrencerne i Trujillo og 
fik førstepladsen for cobra (3 hopper ført sammen 
i halsremme. red.) ALPINA blev avls champion 
I 1996 I Salamanca, mens YANCA blev avls 
champion i 1995 samme sted – og blev Champion 
overall ved ECUMAD i 1996 i Madrid.

Imponerende hoppe fra Yeguada Granda. Hos 
P.R.E. hestene skal hopperne have store ører 
- større end hos hingstene. Og hos Granda 
opfylder de absolut kravet. Det ses også hos 
denne afbildede hoppe.
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Synspunkt
af Charlotte Eichel Larsen

Vi har skrevet om det nogle gange, vi har talt 
og diskuteret det RIGTIG mange gange - hvad 
fastsætter prisen på en P.R.E.? 

Som hovedregel bestemmes prisen af køn, 
alder, farve, blodlinier, antal afkom og 
konkurrenceresultater. Generelt set er P.R.E. heste 
dyrere end andre racer, så skulle den vel være på 
plads. Men så let er det ikke helt i praksis. Nogle 
mener, at P.R.E. heste ikke skal være alle-mands 
eje. Hvorfor ikke? Argumentet lyder, at hvis de 
bliver det, kan vi risikere, at de får en kummerlig 
tilværelse. Det er på sin vis også rigtigt, og ingen 
af heste ejerne og avlerne herhjemme ønsker at 
se deres heste blive misrøgtede. Men det kan de 
altså stadig blive, selvom køberne havde pengene 
til at betale for hesten. At nogle mennesker har 
købekraften, er ikke ensbetydende med, at de også 
ved noget om heste. Så hvis vi vil være sikre på, at 
vores heste får det godt, så kan vi også kræve, at vi 
får fremvist stedet, hvor hesten skal befinde sig.
Man sikrer sig altså ikke, at hesten får et godt 
hjem ved at sætte prisen op. Hvor mange gange 
læser vi ikke i diverse hesteblade om doping af 
konkurrenceheste og brutale træningsmetoder? 
Disse heste koster mange 100.000 kr., og alligevel 
har de ikke et ordentligt hesteliv. Dermed mener 
jeg, at argumentet ikke holder.

Heldigvis for os, så er P.R.E. hesten populær - 
og vel at mærke populær hos den rigtige gruppe 
af hestefolk. Det er mennesker, som har haft 
drømmen om en spansk hest, som gerne vil ride 
klassisk eller som har tabt hjertet til de smukke 
og intelligente heste. Denne gruppe består 
primært af fritidsryttere, og eftersom de færreste 
af dem har intentioner om at nå international 
konkurrencestatus, er der en rimelig god chance 
for, at hestene vil få sig et godt og roligt hesteliv.

Jeg mener, at der er gået mode i racen, og det har 
fået prisen til at få en tand ekstra. Der er avlere 
derude, som gerne vil sælge deres afkom, og det 
er til dels blevet ødelagt af trenden. Det er de 
færreste danskere, der har 80. - 100.000 kr. til 
at købe en fritidshest for. Lykkes det dem ikke 
at finde drømmen hos de spanske heste, risikerer 

vi, at de i stedet vælger en noget billigere udgave 
i form af f.eks. en varmblod. Det er synd for os, 
og det er synd for P.R.E. racen, som meget gerne 
skulle blive ved med at brede sig i det danske 
land. 

Selvfølgelig er der heste ejere derude, som selv har 
tænkt disse tanker og har solgt deres heste til langt 
mere realistiske priser, end vi har set dem både 
herhjemme og i Spanien. Men det er naturligvis 
ikke sjovt at have investeret nogle penge i en hest, 
som man er nødsaget til at sælge senere - og så 
oven i købet til en lavere pris, end man selv gav. 
Hestemarkedet herhjemme er heller ikke ligefrem 
noget af det nemmeste, eftersom det reguleres af 
årstiden. Om foråret er der rimeligt gang i salget, 
hvorefter det stagnerer om sommeren. I efteråret 
går det lidt nedad igen, da priserne forhøjes pga., 
at hestene kommer på stald. Om vinteren bliver 
der sjældent solgt heste. Markedet er ofte helt 
dødt på det tidspunkt. Det er der sikkert mange 
af jer, der kan nikke genkendende til. Det er en 
frustrende situation at sidde i, når man ikke kan 
komme af med sine heste, og de færreste er villige 
til ligefrem at forære dem væk til latterligt lave 
priser. 

Nu har de spanske heste gået deres gang 
over Danmark siden 1994, og mange kender 
efterhånden prislejet på dem. Derfor kan det 
være til sælgeres fordel at sætte en pris på hesten 
i en salgsannonce. Så får man samtidigt ryddet 
ud i eventuelle useriøse henvendelser. Vær ikke 
bange for at komme ud med, hvad jeres hest 
skal koste. I har selvfølgelig en idé om, hvad 
I skal have for jeres hest og begrunder det i 
salgsannoncen med f.eks. gode avlsegenskaber, 
konkurrenceresultater, hvilket niveau hesten går 
på osv. osv. Vi elsker vores heste og synes selv, at 
de er uhyggeligt meget værd - men igen - vi skal 
altså være realistiske, hvis vi vil have vores heste 
solgt og udbredt i Danmark.

Prisen varierer også, når vi snakker om føl/plage 
og voksne heste. Det gør den også i Spanien. 
Føllene er helt rå, og man har jo så at sige ikke 
det færdige billede, før hesten er 3-4 år. Det kan 
godt være et sats at købe et føl, men man kan sikre 
sig ved at se forældrene til føllet og ikke mindst 
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www.pre-horse.dk
Hjemmesiden, hvor du finder de nødvendige oplysninger. Se under 

medlemssider

dens søskende. Og så skal føllet naturligvis også 
igennem en handelsundersøgelse som voksne 
heste for at sikre, at den er sund og rask og i øvrigt 
vokser, som den skal. På den måde kan man godt 
gøre sig et rigtigt godt køb ved at købe sig et 
føl/plag, hvis man ikke lige har pengene til en 
fuldvoksen en af slagsen.

Jeg har set føl til salg herhjemme for mellem 
25. - 50.000 kr. Jeg synes, at niveauet 25.000 - 
35.000 kr. er helt fint for et føl på mellem 6 - 11 
måneder. Dette er også prislejet for DV føl med 
gode blodlinier og bevægelser. Dette svarer også 
fint til niveauet i Spanien, hvor føllene går for ca. 
samme priser - og endda mindre pr. stk., hvis man 
køber flere ad gangen. Så kan prisen dog lige ligge 
5.000 kr. højere, hvis det viser sig, at føllet bliver 
brunt eller sort.
Prisen på ungheste ligger som regel på det samme 
leje, indtil de bliver 3 år og er klar til at blive 
basiskåret. Bliver de kåret, er prisen typisk fra 40. 
- 50.000 kr. 

Det stemmer fint overens med, hvad Leon Sanchez 
Zorrilla fra Cria Caballar fortalte os, da han var 
her på sin kåringstur. Han fortalte om militærets 
auktioner, hvor de sælger ud af primært deres 
hingste. Hingste er overskudsproduktion, da ikke 
alle får lov til at avle. Disse kan sagtens have avlet 
på militærets stutteri, men de har så mange hingste 
at tage af, at hingstene ikke får så mange hopper. 
Leon sagde, at hingtene går for mellem 7. - 10.000 
EUR (52.500 - 75.000 DKK). For mig var dette 
en interessant oplysning. Hvem vil ikke gerne eje 
en avlshingst med et godt brændemærke, og som 
oven i købet er til at betale? Godt nok kan det 
være lidt af et sats, eftersom de fleste af hingstene 
ikke kan vise så mange afkom. Men med viden 
om, at militæret gennem mange år har avlet P.R.E. 
heste, så er idéen slet ikke så dum endda. 

Andre avlere i Spanien gør meget ud af at sende 
udvalgte heste til morfologiske konkurrencer for 
at vise, hvilke heste de avler, og hvilken kvalitet 
de har. Dette er i allerhøjeste grad også noget, 
der fastsætter prisen på hestene. En champion, 
som avler champions koster både hele og halve 

millioner. Det er forståeligt, for der ligger et meget 
stort avslarbejde bag succesen. Derfor er det lige 
netop også vigtigt for avlerne herhjemme at tage 
deres heste med til de morfologiske konkurrencer, 
som foreningen afholder hvert andet år. Her får I 
ikke bare bedømt jeres heste og deres afkom, I får 
en idé om, hvad det er, I avler, og hvilken retning 
jeres avlsarbejde tager. Her får I en idé om, hvad 
jeres heste er værd for racen ifølge spanske øjne. 
Og det er noget, vi skal rette os efter, hvis vi gerne 
vil være med til at avle den ultimative spanske 
hest, som har betaget så mange mennesker verden 
over igennem 500 år.

Lad ikke chancen for at få en ægte P.R.E. gå 
næsen forbi hos en person, som så brændende 
gerne vil eje en, men som måske ikke lige har 
100.000 kr. at købe for. Anbefal hinanden, vær 
realistiske med jeres priser og annoncer jeres 
heste på hjemmesiden, i hesteblade og på nettet. 
Foreningen har lanceret »købt eller solgt« 
princippet på hjemmesiden, som betyder, at en 
salgsannonce står på hjemmesiden i 3 måneder. 
Bliver hesten ikke solgt i de 3 måneder, koster 
annoncen ingenting. Bliver den solgt inden for 
de 3 måneder, koster det 200 kr. til foreningen. 
Allerede mange af jer har benyttet jer af tilbudet, 
og jeg håber, at flere vil følge trop. Husk dog også 
at annoncere andre steder. Og sæt pris på hesten, 
så folk ved, hvad de har at holde sig til, og I 
slipper for mærkelige henvendelser, som alligevel 
ikke fører noget med sig.

Held og lykke med hestesalget derude, som jeg 
håber, der kommer godt gang i nu, hvor foråret har 
gjort sit indtog.  
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Hingsteliste
Alferez IV

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

Cambalache III

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

Legionario XXVI

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

Peluso

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

Sabio IV

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

Velazquez II 

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

www.karlorsta.com

Zagal XI

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

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

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. i 3 måneder - hvis solgt 200 kr.

Bannerannonce 4 x 4 cm i 6 måneder 500 kr.

Bannerannonce 8 x 8 cm i 6 måneder 1.000 kr.

Hingstepræsentation pr. år 200 kr.

Aktiviteter 2005
Så nærmer tiden sig til den ordinære 
generalforsamling, som kommer til at foregå på 
Ølby Bibliotek i Køge. Det bliver søndag den 13. 
marts 2005 kl. 14.00
Der er på nuværende tidspunkt udsendt 
indkaldelser til medlemmer. Man skal have været 
medlem i min. 3 måneder for at kunne stemme. 
Husk også, at man skal være fyldt 18 år for at 
kunne være medlem af bestyrelsen.
Alle er velkomne til generalforsamlingen - også 
kommende medlemmer. Der vil blive serveret 
kaffe og the.
Har du nogle spørgsmål i forbindelse 
med generalforsamlingen, så mail til 
foreningens formand. Hus også, at forslag 

til sendes til bestyrelsen nu (14. dage før 
generalforsamlingen). 
Vi glæder os meget til at se rigtigt mange 
mennesker, og vi håber, at der vil være mange, 
som har lyst til at 
være med i udvalgene 
eller endda være med i 
bestyrelsen. 
Dagen plejer at være 
meget hyggelig, 
hvor der naturligvis 
også er tid til en god 
hestesnak.

Vel mødt!!

Bestyrelsen



STUTTERILISTE

Stutteri Grønnevang

v/Hanne Kapitanska
Tlf.: 56 82 20 96

www.p-r-e.dk

Anne Schaumann Nielsen

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

Stutteri Hermosa

v/Berith Larsen
Tlf.: 54 44 64 46
www.hermosa.dk

Stutteri Liselund

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

Stutteri Mitenzo

v/Mitzi Bengtsson
Tlf.: 49 21 67 60

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

www.spanishprehorses.dk

Stutteri Plovmandshave

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

Windrose Farm

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

Yeguada La Colina del Sol

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

charme@post10.tele.dk

Stutteri Dalgård

v/Lis Kristiansen
Tlf.: 86 85 30 66

www.dalgaardhorses.dk

Karlorsta Gård

www.karlorsta.com
Tlf.: +46 176 23 5005/23 5020

Stutteri Dandanell

v/Lise Dandanell
Tlf.: 49 70 30 00

Yeguada La Montaña

v/Marianne Gravgaard
Tlf.: 21 93 03 21

marianne.k.g@get2net.dk

Stutteri Cava

v/Gunvor Ejstrup
Tlf.: 55 70 09 80

gejstrup@jubiimail.dk

Stutteri Sant Jordi

v/Birgitte Bjerregaard
Tlf.: 98 66 47 77

bjerregaard@nypost.dk


