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Leder

Man må sige, at vi i år har haft en vinter, 
der er den diametrale modsætning til 
vinteren sidste år! Den har stort set været 
grøn med kun enkelte steder, der har 
været dækket af sne i en kort periode. 
Der har været plusgrader et godt stykke 
over normalen, og fuglene var allerede 
parate til at stifte familie. Et gråandepar i 
Tivolisøen kunne i starten af februar stolt 
fremvise 6 nyudklækkede ællinger. Det er 
altså lidt for tidligt. Store vandmængder 
især i januar har været årsag til, at mange 
heste ejere har kæmpet i ugevis for at 
komme muggen på hestebenene til livs. 
Alle heste ejere har uden undtagelse 
stået med folde, der lignede mudderbade. 
Hestene var ikke meget for at gå ud i det, 
alt og alle blev godt pladrede til, og til 
sidst kom muggen og satte dagsordenen 
i stalden med hektisk aktivitet, BioTex 
beholdere alle vegne og håndklæder i 
lange baner. Kan vi ikke bare enes om, at 
tørvejr og ikke mindst sommer bare er det 
bedste, når man er heste ejer? Og så ikke 
mere vejrbrok fra denne kant, foråret og 
de lyse er dage er jo på vej!

Og så blev det året, hvor den nationale 
avlsorganisation i Spanien, ANCCE, 
overtog stambogen og hele den 
administrative sektor fra Cria Caballar. 
Vi danskere har stået totalt uden for 
nummer i dette handlingsforløb, og det 
viste sig, at ANCCE ikke anede, at vi 
eksisterede og derfor hverken har sendt os 
invitation til informationsmøde til SICAB 
i november 2006 eller de efterfølgende 
og meget vigtige nyhedsbreve. Men den 
svenske forening var med, og gennem 
dem har vi indhentet noget af den vigtige 
information, som vi har tørstet efter. 
Nyhedsbrevet fra 19. januar 2007 kan I 
læse inde i bladet. I store træk – og især 
mellem linierne – har det ikke været let 
for ANCCE at overtage porteføljen fra 
militæret. Og det skal forstås på den 
måde, at militæret ikke har tænkt sig at 

yde noget som helst for at hjælpe ANCCE. 
De er tydeligvis vrede over at skulle give 
det fra sig, men det går desværre ud over 
de forkerte – nemlig heste ejerne og 
avlerne! ANCCE gør, hvad de kan for 
at få rettet op på de mange hængepartier, 
men hovedsagligt skal militæret sørge for 
at lave det papirarbejde færdigt, som de 
har påbegyndt – herunder papirerne på 
de danske heste. Jeg ved, at bestyrelsen 
har gjort en meget stor indsats for at få 
de resterende papirer og pas vristet ud af 
militæret, men trods talrige telefonopkald 
og henvendelser, sker der intet. Det er 
som at se Halløj på Badehotellet, hvor 
Emmanuel, trækkende opgivende på 
skuldrene, står overfor Basil og siger: 
Me know nothing, I’m from Barcelona! 
Men vi vil ikke finde os i det! Det kan 
ikke være rigtigt, at heste ejere skal vente 
både 2 og 4 år for at få et pas på deres 
hest. Det er helt urimeligt! Så nu pudser 
vi ANCCE på sagen, og så håber vi, at der 
sker noget!

Med ANCCE som den nye samarbejdende 
organisation i Spanien er vi også bedre 
stillet rent sprogligt. ANCCE er en 
meget moderne organisation, som forstår 
vigtigheden af kommunikation. De har en 
hel afdeling, som både taler og skriver 
engelsk! Det betyder, at vi ikke længere er 
dybt afhængige af en eller flere personer, 
som taler og skriver flydende spansk. 
Derudover betyder moderniseringen også 
en helt ny IT-platform, som jeg personligt 
glæder mig meget til at se. Der er ingen 
tvivl om, at ANCCE også har forstået 
vigtigheden og hurtigheden i at benytte 
sig af teknologien. Så fremover tror og 
håber jeg på, at meget af papirarbejdet, 
f.eks. avlerstatus, kommer til at foregå 
on-line! De er i hvert i fuld gang med at 
teste deres nye system, og det skal blive 
spændende at se det, når det går i luften 
til april.

Og så er der spørgsmålet om kåringen 
af hestene. Indtil videre beholder 
ANCCE de nuværende regler, men fra 
næste år kommer der sikkert ændringer. 
Jeg kunne forestille mig, at de helt 
kvitter basiskåringen og beholder den 
nuværende viderekåring og elitekåring. 
De vil se funktionaliteten af hesten, 
og den skal indgå i bedømmelsen af 
kåringen. Om der så stadig vil være et 
krav om røntgenbilleder, må tiden vise. 
Jeg er også ret sikker på, at vi fra næste 
år får lov til at inseminere og tappe uanset 
kåringsgrad. Der vil så i stedet blive afsat 

X antal hopper pr. hingst i stedet, så 
man begrænser avlen fra en hingst, som 
f.eks. ikke er viderekåret. Men de er helt 
med på, at når der nu bliver taget DNA 
af føl m.v., så kan der ikke snydes med 
køle/frost sæd. Og bortset fra det, så har 
de spanske avlere tappet og insemineret i 
årevis, uden at det var lovligt! 

Jeg er også spændt på at se, hvordan 
ANCCE vil afregne udenlandske 
foreninger for de ydelser, de skal lave. 
Enten afregner de ud fra antal heste, eller 
foreningen bliver afkrævet et fast, årligt 
beløb. Det bliver nok ikke helt billigt, men 
ser man på en anden stor avlsorganisation 
her i Danmark, nemlig Dansk Varmblod, 
tager de også nogle heftige gebyrer for 
deres arbejde. Men lad os nu ikke male 
fanden på væggen, men se på fakta, når de 
ligger på bordet.

Og så er det måneden, hvor foreningen 
afholder den årlige generalforsamling. Jeg 
håber, at der er mange, der har lyst og tid til 
at komme og give deres besyv med. Det er 
heller ikke usandsynligt, at foreningen har 
modtaget nye informationer fra ANCCE, 
som alle medlemmer skal delagtiggøres 
i. Når foreningen fremover modtager 
nyhedsbreve, bliver de offentliggjort 
både i bladet og på hjemmesiden, som 
i skrivende stund er under en kraftig 
renovering! Og så skal der ske lidt 
udskiftning i bestyrelsen, og lur mig om 
der ikke kommer lidt overraskelser fra 
den kant.

Jeg håber, at I alle får et dejligt og 
fornøjeligt forår, og at I fortsat vil være 
flittige med at sende mig artikler og 
fotos.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme

Så er der næsten gået et år igen, og tiden 
nærmer sig for generalforsamlingen. Jeg 
håber at mange, igen i år, vil finde vej og 
deltage aktivt i mødet. 

Der er en del medlemmer, som er 
utilfredse med foreningen, og som mener, 
at vi er useriøse, og at der sker for lidt. 
At mange er frustrerede over, at de ikke 
får papirer på deres heste, kan jeg forstå. 
Jeg mangler selv papirer på en af mine 
egne heste. Man kan ikke sælge, deltage 
i stævner eller på anden vis tage sin hest 
med nogen steder, men tro mig, det er 
ikke på grund af ladhed fra bestyrelsens 
side. Jeg har sagt det før, men gentager 
gerne, at samarbejde eller samtale med 
CC i Spanien er som at danse ballet med 
en elefant! Det er meget tungt og svært. 
Jeg har meget store forhåbninger til, at 
tingene bliver meget bedre, når ANCCE 
overtager, og vi har  taget kontakt til dem 
da de åbenbart ikke var klar over vores 
eksistens. 

At kalde os useriøse er efter min 
bedste overbevisning ikke korrekt. 
Vi i bestyrelsen gør meget for at lave 
arrangementer, der synliggør  racen 
og foreningen, og vi har flere gange 
arrangeret foredrag, som er blevet aflyst 
pga. manglende deltagelse. Vi bliver nødt 
til at tage i betragtning, at vi er en lille 
forening, som kun kan bære et vist antal 
arrangementer om året, både af hensyn til 
økonomien, men også pga. netop antallet 
af medlemmer. Hvis alle mødte op til 
hvert arrangement, ville det ikke betyde 
noget for økonomien, men vi har alle 
forskellige interesserområder og møder 
derfor kun op til det, som interesserer 
netop den enkelte. Vi bliver derfor nødt 
til at begrænse udbuddet af arrangementer 
og prøve at tilgodese de ønsker der 
fremkommer.

Jeg kunne også vende den om og sige, 
at det er medlemmerne, der er useriøse, 
fordi de bliver væk. Vi har forsøgt at 
afholde morfologiske konkurrencer, som 
vi måtte aflyse pga. for få tilmeldinger. 
At avlerne er så lidt interesserede i at få 
bedømt deres heste og få at vide, om de 
avler i den retning, som ligger inden for 
racens standard, at få deres produkter vist 
frem og sammenlignet med andres, ja det 
kunne jeg godt mene var useriøst. Men 
det er måske på tide at prøve igen.

Der er nogen, der har ønsket foredrag, 
der fortæller om racens standard og 
avlsretning. Jeg mener, at det er et meget 
spændende emne, men skal vi have en op 
fra Spanien, som har forstand på disse 
ting, koster det rigtig mange penge, som 
vi desværre nok ikke kan bruge på et 
arrangement, som måske kun trækker 5 

personer til. Et sådant arrangement kan 
derfor kun finde sted i forbindelse med 
kåring eller  morfologiske konkurrencer, 
når vi alligevel har besøg fra Spanien. 
Ved foreningens første morfologiske 
konkurrence havde vi et meget 
spændende og lærerigt foredrag ved den 
spanske dommer, som jeg meget gerne vil 
opleve igen. 

Af kommende arrangementer, der ligger 
på tegnebrættet, kan nævnes Dyrskuerne, 
både i Jylland og på Sjælland. En 
hingstedag i Nordsjælland. Et show i 
Jylland. En invitation fra Sverige om 
et Nordisk Morfologisk Championat, 
som vi gerne vil have tilbagemelding 
på, om der er interesse for, inden eller 
til generalforsamlingen. Samt den årlige 
Picnic.
Og så er det jo en dejlig og spændende 
tid, vi går i møde. Alle de føl, der 
kommer, en evig kilde til glæde. Det 
nye og forhåbentlig meget forbedrede 
samarbejde med Spanien. Og sidst men 
ikke mindst det tiltagende lys og de 
varmere dage.

Jeg vil slutte med at fortælle, at jeg 
ikke genopstiller som formand, da min 
samlever og jeg har købt et landsted, 
der de næste par år vil tage min tid i en 
grad, der gør, at jeg ikke vil have det 
overskud, som en bestyrelsespost kræver 
og fortjener. 

Jeg ønsker alle et godt forår.

Gunvor Ejstrup
Formand

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

Vores nye samarbejdspartner 
Ny IT platform til gavn for alle
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Nyhedsbrev fra ANCCE

Sevilla, 19. januar 2007 

Kære Hr./Frue.

Jeg er glad for at kunne henvende mig 
til jer af flere årsager. Først og fremmest 
ønsker jeg alle et Godt Nytår. For det 
andet vil jeg i dette nyhedsbrev gerne give 
jer nogle forklaringer ud fra en række 
tvivlsspørgsmål og tanker, som er opstået 
hos avlerne de seneste måneder:

1. ANCCE er den nationale 
avlsorganisation i Spanien, valgt af 
Landbrugs- og Fiskeriministeriet til at 
være ansvarlige for administrationen 
af PRE Stambogen. Der vil udkomme 
et nyt Kongeligt Dekret, som ændrer i 
lovgivningen omkring den rene hesteavl 
i Spanien.

2. ANCCE er klar til at overtage 
stambogen fra 1. januar 2007, men har 
ikke ønsket at samarbejde med Cria 
Caballar i denne administration. Derimod 
har ANCCE bedt Cria Caballar om at 
overdrage hele databasen over PRE 
heste, fordi denne database er afgørende 
for en fuldstændig overførelse af 
avlsadministrationen. Overdrager de den 
fulde database til os, vil det betyde, at vi er 
i stand til at indarbejde det i et helt nyt og 
moderne computersystem, som ANCCE 
har udviklet. Vi følger med tiden, og vi 
ønsker at sikre os, at stambogen kører 
mere stabilt og fleksibelt. Det nye IT 
system vil også kunne servicere avlerne 
bedre, så de modtager papirer på deres 
heste inden for så kort tid som muligt.

3. ANCCE kan godt se vigtigheden af, at 
Cria Caballar fortsat drager omsorg for 
PRE avlen, og det vil de fortsat kunne 
gøre i kraft af militærets stutteri, som 
sikkert bliver døbt om til Det Nationale 
Stutteri. Registreringen og kåringen 
af heste fra det nuværende militære 
stutteri vil fortsat blive varetaget af de 

dyrlæger, som tidligere blev udset/ansat 
til at varetage dette erhverv i deres egen 
region (der findes hingstedepoter over 
hele Spanien med hingste fra militærets 
stutteri. -red.).

I de første 6 måneder af 2007 vil Cria 
Caballar sørge for at lave det resterende 
arbejde færdigt mht. pas og registrering 
af heste. Cria Caballar vil dog ikke tage 
stilling til nye papirer, ansøgninger m.v. 
– dette skal sendes til ANCCE.

4. ANCCE er fuldt ud forståelig for, 
hvor vigtigt det er, at organisationen 
er upartisk og behandler alle lige. 
ANCCE opretter ikke nye foreninger 
rundt om i verden, foreninger bliver 
derimod grundlagt af avlerne, og derfor 
vil ANCCE hverken godkende eller 
afslå nogen foreninger, uanset om de er 
”officielle” eller ej (med officielle må de 
mene, om man er registreret i Landbrugs- 
og Fiskeriministeriet i det pågældende 
land. –red.).

5. Det er og vil altid være frivilligt at være 
medlem af ANCCE. Medlem eller ej, så 
har medlemmer, f.eks. i forbindelse med 
stambogen, ikke bedre vilkår end ikke-
medlemmer.

6. Implementeringen af det nye system 
udenfor Spanien går i gang 1. april 2007. 
Skulle en avler fra et andet land have brug 
for omgående hjælp, vil dette blive ordnet 
i Spanien. Årsagen til dette er enkel: 80% 
af PRE hestene står i Spanien. Derfor vil 
afdelingen for stambogen have et større 
arbejde, da de har flere heste at sørge 
for, og derfor vil det nye IT system blive 
brugt mere. Vi tester systemet grundigt 
i øjeblikket, og opstår der problemer 
undervejs, sørger vi for at løse dem.

7. Vi kan bekræfte følgende:
- I 2007 vil alle de nuværende 
registreringer og planlagte kåringer blive 
udført.
- TBQ’s (Tribunal for Qualified Breeding 
stock - nævn/kåringskommission for 
viderekårede heste - red.) bliver afholdt 
både i Spanien og udenlands, hvor der 
vil være en del ændringer. I vil blive 
informeret om disse ændringer så hurtigt 
som muligt.
- Når vi har modtaget alle data fra Cria 
Caballar, fordeler vi alle resterende 
ansøgninger/registreringer og får dem 
lavet færdige. Arbejdsgangen vil være 

kortere, hvis avlerne sørger for at sende os 
dokumenterne inkl. en udfyldt formular, 
Avlerstatus, (antal heste, hvem der ejer 
hvilke heste osv. Vi udfylder den hvert år 
i december. –red.).
- Fra den 1. marts 2007 håber vi, at alle 
ændringer i reglerne er i orden. Alle 
konkurrencer, der foregår før denne 
dato, skal afvikles ifølge de gamle regler. 
Ansøgninger om konkurrencer skal 
fremover sendes til ANCCE.
- I 2007 vil der ikke være nogen 
ændringer mht. bedækninger eller 
kåringsstatus. Bliver der gennemført 
ændringer, vil de først træde i kraft i 
2008. Andre retningslinier for udvælgelse 
bliver fremlagt i år. (Dette betyder, at 
inseminering stadig ikke er tilladt for 
basiskårede heste. –red.)

8. Ifølge Landbrugs- og Fiskeriministeriet 
i Spanien er aftaler mellem Cria Caballar 
og foreninger ikke bindende i ANCCE.

9.ANCCE vil lave nye aftaler med 
foreningerne fra de forskellige lande, 
hvor PRE hesten bliver avlet. I disse 
aftaler lægger vi vægt på seriøsiteten 
og retfærdigheden, loyaliteten og 
behandlingen af avlerne og medlemmerne 
i foreningen for hvert enkelt land.

Jeg håber, at disse oplysninger giver jer 
en bedre forståelse for, hvordan ANCCE 
fremover vil administrere stambogen. 
Har I spørgsmål, skal I ikke tøve med 
at kontakte os, og vi vil være glade for 
at kunne være jer behjælpelige med evt. 
tvivlsspørgsmål.

Med venlig hilsen

José Palma
Formand (Præsident)
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På skovtur i hestevogn

Af Hanne Kapitanska

En dejlig efterårsdag tog jeg på besøg hos 
min søster og svoger, Gina Christensen og 
Bent Jørgensen i Nyrup på Vestsjælland. 
De havde netop fået tilkørt deres 2 
hopper, Bohemia på 7 år og Chavala på 5 
år. De havde været i træning i 6 uger (det 
tog vist lidt længere tid, fordi Bent også 
skulle lære det), hvorefter de blev kørt 16 
km hjem ad landevejen. Så var både de og 
Bent tilkørt!

Hvor er det dog skønt sådan en søndag 
ud ad landevejen bag et par spanske 
rumper. Efter et par kilometer mødtes vi 
med en anden vogn, som kom kørende 
bagved. Det var et nummer for meget 
for Bohemia, som begyndte at hoppe 
og danse, og vi måtte lige en tur ind på 
marken, så hun kunne se, hvad det var, der 
kom efter os.

I skoven ved Gyrstinge sø mødtes vi med 
medlemmer fra køreforeningen, som 
havde deres årlige efterårsskovtur, og vi 
blev straks budt på Gammel Dansk. Der 
var flere, der kom hen for at hilse på og 
spørge, hvad det dog var for en race.
Herefter gik det gennem skoven med 
7-8 hestevogne. Et imponerende syn for 
skovens gæster, hvoraf flere pegede fingre 
ad os.

Det er dog ikke altid lige sjovt bag de 
spanske rumper, særlig ikke i skoven. 
Campaneo! Det føg om ørerne med 
småsten, så det var bare med at holde 
munden lukket.

Køreforeningen skulle have frokost i 
skoven, så hestene blev spændt fra, en pæl 
i jorden og værsgo og spis! Der var 

dog ikke grund til at friste skæbnen mere 
end højst nødvendigt, da Bohemia og 
Chavala ikke havde prøvet det før, så vi 
takkede for hyggeligt selskab og begav 
os hjemad.

Jeg glæder mig allerede til næste tur, hvor 
Bent har lovet, at jeg må køre. Gad vide, 
om familien vil med!
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P.R.E. hingst kåret i tysk varmblod

Fra Eurodressage News

Hingsten Ubio er den første P.R.E. hingst 
nogensinde, der er blevet kåret i Tysk 
Varmblod Avlsforening. Den 7. oktober 
2006 blev han kåret ved hingstekåringen 
i Baden Wurttemberger i Darmstadt. 
Den 15 år gamle hingst (efter Quimico 
og Golossa VIII) opnåede sin kåring på 
grundlag af hans fremvisningsresultater. 
Med Elisabeth Eversfield-Koch som rytter 
har Ubio konkurreret i den internationale 
”lille tur” og har vist indtil flere gode 
resultater.

Eversfield-Koch opdagede Ubio i Spanien 
i maj 2003 under en ferierejse sammen 
med sin mand. ”Jeg forkælede min kone 
med en rejse til Spanien, og vi tog på 

besøg hos forskellige avlere nær Madrid. 
Hver gang vi tager på rejse, kommer vi 
altid hjem med en hest,” fortæller Dr. 
Stephen Eversfield. ”Jeg blev omgående 
forelsket i hingsten”, fortæller Elisabeth. 
”Han var i en forfærdelig forfatning, 
bundet op i et lille skur, men jeg faldt 
totalt for hans ukuelige vilje. Han giver 
alt, hvad han har i sig, når han er under 
rytter.”

”Ubio har banet vejen for denne race, 
og på trods af gennemgående skepsis 
fra foreningerne i Tyskland lykkedes det 
ham at overbevise kåringskommissionen 
med sine tre dejlige gangarter og stærke 
udstråling,” skrev det spanske magasin El 
Caballo.

Af resultater i ”lille tur” opnåede Ubio i 
maj 2005 en 6. plads i Prix St. Georges 
med 64,750%, hvor der var 16 startende 
ekvipager. I Intermediaire I opnåede 
han en 11. plads med 63,30% ud af 15 
startende ekvipager. I juni 2006 opnåede 
han en 15. plads med 63,350% ud af 22 
startende ekvipager. I Intermediaire I 
opnåede han en 13. plads med 64,1% ud 
af 20 startende ekvipager. Og det er vel at 
mærke i selskab med berømte ryttere, så 
som Isabell Werth.

Det er da dejligt, at varmblodsentusiaster 
har fået øjnene op for P.R.E. hestens 
kvaliteter, men mange P.R.E. ejere vil 
nok mene, at det bedste er den ægte vare! 
– red.

Ubio har fået et godt og værdigt 
liv hos sin tyske familie. Men 
der var vist ingen, der troede 
på, at han ville blive kåret i det 
tyske varmblodsforbund.

Kære medlemmer. 

Vi vil igen minde jer om Roskilde Dyrskue 
2007 og igen opfordre jer til at udstille og 
støtte vores fælles forening. Hold endelig 
øje med www.roskildedyrskue.dk om 
sidste tilmeldingsfrist, der ligger omkring 
midten af marts.

Vi har i år den glædelige nyhed at kunne 
meddele, at vi virkelig har fået opbakning 
af foreningens medlemmer til at være 
med i show og til at udstille. Vi vil derfor 
allerførst takke jer, som har lovet at 
stille op i år; med eller uden jeres heste. 
Derfor kan vi nu se frem til 3 festlige 
og hyggelige dage i selskab med P.R.E.-
glade mennesker. 

Vi håber, at vi får lov til at lave et show i 
år, da vi ikke kunne sidste år pga. den ringe 
tilmelding. Vi har dog til alles begejstring 
allerede fået 16 heste med til showet, 
hvoraf 4 af dem udstilles. Vi har derfor i 
alt hørt, at ca. 9 heste bliver udstillet. Det 
vil sige, at vi i år, hvis alt går efter planen, 
kommer op på omkring 20 P.R.E. heste 
repræsenteret på årets dyrskue, hvilket er 
det største antal heste nogensinde. Men vi 

håber jo stadig at endnu flere vil tilmelde 
sig og møde op med deres pragtfulde dyr, 
dels for at støtte foreningen, dels for at 
vise den almene dansker racen, men også 
fordi det er en rigtig god øvelse for hesten 
at komme i byen. 

Men vi har et problem i forbindelse med 
dyrskuet, og det er, at hvis vi ikke har 
heste nok til udstilling, får vi ikke lov at 
lave show, hvilket ville være ærgerligt, da 
der i år er så stor opbakning. 

Hvis du sidder derhjemme med en 
hoppe uden føl eller andet, som ikke kan 
udstilles, så kontakt foreningen ved Anna 
Vestergaard, anna@pre-horse.dk eller 
Zuzette kraft, zuzette@pre-horse.dk, da 
vi vil forsøge at søge dispensation for 
disse regler. 

Hvis du alligevel synes, at det lyder 
spændende og gerne vil være med, men 
ingen hest har, er du meget velkommen til 
at give en hjælpende hånd med dernede. 
Din hjælp kan bestå af alt fra pasning af 
hestene, pasning af informationsboden, 
medhjælpere på jorden til showet, 
dansere til showet (du behøver ikke at 

kunne danse), syning af kjoler, eller hvis 
du bare er rigtig god til at optræde foran 
mange mennesker. Hvis din balance er i 
top, eller hvis du bare er modig, så er der 
også mulighed for at være bagrytter på en 
af de optrædende heste. Hvis dette fanger 
din interesse, må du meget gerne kontakte 
Anna Vestergaard på 27 11 81 16 eller på 
mail anna@pre-horse.dk snarest muligt, 
da vi virkelig kan bruge din hjælp. 

Vi mangler alt fra gøglere til spanske 
kjoler og flag, så hvis du ligger inde med 
ting, som kan indgå i temaet ”spansk 
byfest”, og du er villig til at låne det ud 
til foreningen i de dage dyrskuet forløber, 
må du også meget gerne kontakte Anna 
Vestergaard. 

Vi håber meget at se så mange som muligt 
i disse dage, og håber, at I glæder jer lige 
så meget som os. 

Med venlig hilsen 
Dansk P.R.E. Avlsforening

Roskilde Dyrskue 2007
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Andaluz - opfyldelsen af min drøm

Af Lisbeth Blumenkranz

Det startede allerede i barndomsårene. 
Jeg drømte om en smuk og klog hvid 
hest. Som 12 årig fik jeg min første pony, 
som siden blev skiftet ud med en større 
hest. Så kom alle årene med uddannelse, 
giftemål og børn, og jeg nøjedes med at 
kigge langt efter hestene på foldene rundt 
omkring. Jeg havde mit liv fyldt med 
gøremål. Men så en dag besluttede jeg mig 
for at få en hest ind i mit liv igen. Det blev 
til en haflinger, efterfulgt af islændere. 
Jeg var uendelig glad for at have heste 
igen. Tog på kurser i horsemanship, fik 
gangartsundervisning på mine islændere, 
tog til et par stævner og på fælles rideture 
med lokalklubben. Alt imens dette skete, 
blev den hvide hest ved med at være en 
drøm i en fjern krog af mit sind.

Så for ca. 3 år siden skete der noget. Jeg 
blev fanget af Bent Branderups bøger, 
og jeg drog på kursus (teoriseminar) på 
Stengården. Der traf jeg 2 beslutninger: 
Jeg ville uddanne mig som akademisk 
rytter, og jeg ville have en P.R.E. Jeg 
meldte mig ind i P.R.E Avlsforeningen 
og begyndte at søge efter min hest. Jeg 
talte med flere stutteriejere og var glad for 
samtalerne. Jeg fik mange informationer 
og følte mig godt hjulpet i min søgen 
efter den rigtige hest. Jeg besøgte den 
daværende formand, Marianne Gravgaard, 
og fik en dejlig snak om hestene.

Men der skulle gå mere end 2 år, før 
han dukkede op. Da jeg så annoncen og 
billedet af Andaluz, vidste jeg omgående, 
at jeg havde fundet min hest. Han var 
3 år og vallak. Han er efter Gorrion og 
Piconera. Det var i marts sidste år. Jeg 
besøgte ham og købte ham omgående. 
Efter dyrlægetjek og røntgen kom han 
hjem til mine islændere. Nu begyndte 
en vidunderlig tid. Jeg besluttede efter 
samråd med dyrlægen at gå langsomt til 
værks og først påbegynde arbejdet fra 
jorden og tilridning her i foråret 2007. 
Sidste sommer og efterår gik vi mange 
ture, og jeg blev igen og igen overrasket 
over hans væsen. Jeg havde jo læst, at den 
spanske hest har et nobelt sind. Nu ved 
jeg, hvad det betyder.

Andaluz er en rigtig gentleman. Han står 
og venter på mig og stikker nærmest 
hovedet i grimen, når jeg viser ham den. 
Han er positiv, når vi går ture og meget 
afbalanceret, helt fri for hysteri.
Han er så tydelig i sit kropssprog. I de 
første par måneder havde han en sjov 
adfærd. Hvis jeg valgte en anden hest, 
og lod ham tilbage på folden, så gik han 
direkte hen til vandbaljen, og med et 
ordentlig tag i baljen, væltede han den. 
Den var sikker hver gang. Nu ved han, 
at det også bliver hans tur, og han lader 
heldigvis baljen stå. Beder jeg ham om at 
stå stille i lang tid, mens jeg f.eks. taler 

med en bekendt, så tager han en sten i 
munden og sutter på den. Så får han min 
opmærksomhed.
 
Når vi strejfer omkring i skovene, er han 
meget let at håndtere. Går altid blot med 
grime eller kapsun. Men hvis jeg følges 
med en ven, og har min opmærksomhed 
hos vedkommende, så kan Andaluz finde 
på at puffe lidt til mig med mulen, tage 
rebet i munden eller at stoppe. En adfærd 
han ikke har, når vi er alene. Når jeg 
introducerer ham for nye mennesker, har 
han altid den samme adfærd. Han lægger 
mulen ind til vedkommendes kind og hals 
og snuser. Derefter scanner han personen 
ved at lade mulen glide hele vejen ned af 
personen, og så er det i orden. Jeg har 
ikke tidligere mødt en hest med hans 
intelligens og væsen. Jeg synes, han er 
vidunderlig.

Jeg har fået flere henvendelser fra 
mennesker, der har set ham på marken. 
De har givet udtryk for, at den hest vist 
er noget særligt og har en dejlig kraftfuld 
udstråling. Jeg kan kun give dem ret. Så 
får de hele armen. Jeg er selvudnævnt 
ambassadør for P.R.E hestene her på 
Vejle egnen. Jeg taler med begejstring om 
racens fortrin.

Nu glæder jeg mig rigtig meget til at 
ride på ham. Min forventning er, at det 
kommer til at blive en god oplevelse for 
både ham og mig. Jeg har skrevet min 
historie om mødet med den spanske hest. 
Jeg nyder at læse andres beretninger om 
deres liv og hverdag med hestene og 
opfordrer hermed andre medlemmer til at 
fortælle deres historier.

Jeg skriver lige min mailadresse. Lisbeth.
blumenkranz@tele2adsl.dk
Det ville være skønt at høre fra andre 
P.R.E folk. Måske nogen af jer kender en 
akademisk underviser her på Vejle egnen.
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Hingsteliste
Jylland

Atento XIV
Brun, 159 cm
Blodlinier: Guardiola, 
Lozo Diaz, Terry
Ejer: Laila Bøgh 
Frederiksen
98 26 13 79
Vodskov

Betun III
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Diaz Navas, 
Terry, Escalera, Militar
Ejer: Lis Kristiansen
86 85 30 66
Silkeborg

Majito VII
Skimmel, 168 cm
Blodlinier: Lovera, 
Bohorquez, Militar, 
Vargas, Terry
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Salinero X
Skimmel, 158 cm
Blodlinier: Militar, 
Romero Benitez, Terry
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Taranto XVII
Sort, 165 cm
Blodlinier: Bolix, 
Urqujo, Terry, Conde 
Muñoz
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Fyn

Ebano LXXI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Expasa, 
Terry, Militar, 
Bohorquez
Ejer: Fam. Rønn
Otterup

Legionario XXVI
Skimmel, 168 cm
Blodlinier: Salvatierra, 
Chichina, Terry
Ejer: Peter Jensen
66 12 35 97
Odense M. 

Sjælland

Chico IV
Skimmel, 163 cm
Blodlinier: Militar, 
Boloix, Lazo Diaz
Ejer: Hanne Kapitanska
56 82 20 96
Køge

Duque DS
Skimmel, 160 cm
Blodlinier: 
Agropecuarias. Lazo 
Diaz, Militar
Ejer: Ninette 
Graugaard
21 24 93 33
Sorø

Libano III
Brun, 163 cm
Blodlinier: Urquijo
Ejer: Annette Siren
49 71 93 04
Gilleleje

Sabio IV
Skimmel, 161 cm
Blodlinier: Nobleza, 
Romero Benitez, Terry
Ejer: Lilli-Ann Hasselby
22 80 05 20
Helsinge
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En vandglad spanier

Af Anna Vestergaard

Det er svært at forestille sig, at heste 
kan svømme. Vi ved dog alle, at hvis de 
kommer i en presset situation, kan de 
som en sidste løsning springe i vandet og 
svømme. Hesten er heller ikke ligefrem 
et svømmedyr at se på. Med hove og 
lange tynde ben har den ikke ligefrem 
anatomien til svømning. 
Men ikke desto mindre kan de blive 
utroligt glade for det. 

Jeg vil i det følgende fortælle om min 
oplevelse med Ballesto og hans første 
svømme lektioner. Det hele startede i 
sommer, hvor han i sin glæde over, at 
en hoppe red forbi på vejen og blinkede 
til ham, kom til at sparke sig selv over 
”skinnebenet”. Ikke en bedrift vi er 
yderligere stolte af herhjemme, - han 
har siden fået en del kommentarer over 
sit lille stunt. Det hele resulterede dog 
i, at han måtte stå stille i 4 måneder. I 
denne tid fik han selvfølgelig med tiden 
en muskeltilstand, der var lig med nul, og 
man kunne langsomt se, hvordan fedtet 
hobede sig op, ud og hen. 

Da de 4 måneder endelig var gået, kom 
vi til en optræningsperiode. Mange af 
os ved, at denne periode er meget lang 
og tidskrævende, hvis man ikke skal 

komme til at forvolde nye skader på 
hesten. Vi havde hørt om hestesvømning, 
men troede ikke helt på det, men man er 
jo alligevel en smule nysgerrig og måtte 
finde nogle flere informationer om det. Vi 
besøgte Barthahus hjemmeside og fandt 
gode grunde til, at det måtte prøves. Vi 
bestilte tid og var meget spændte, da vi 
var overbeviste om, at man umuligt kunne 
få en hest i vandet frivilligt; og især ikke 
en hest, som stopper op ved hver vandpyt 
for at spejle sig i den. 

Vi kom endelig derop, og personalet 
tog gladeligt over og forklarede os, at 
vi ville blive yderst overraskede, da de 
havde erfaring med, at netop de spanske 
var meget nemme. Ballesto var dog mere 
optaget af de smukke damer, som stod 
i stalden, end han var af den ventende 
svømmetur. Måske var det meget heldigt, 
for da han endelig stod foran vandet, var 
der kun én vej, og det var ned i vandet. 
Han brugte dog nogle minutter på at lugte 
vandet nærmere an og besluttede derefter, 
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at han var modig nok til at springe i. Han 
satte af - og plask – han havde godt nok 
ikke regnet med, at han ville synke, når 
han ramte vandoverfladen, men han 
regnede dog hurtigt ud at, han skulle 
bruge benene og kom op til overfladen 
igen – noget forskrækket. 

Han puklede sig igennem vandet på fuld 
skrue, og da han endelig nåede den anden 
ende, var det helt sikkert en lettelse for 
ham, og han var klar til at tage hjem. 
Personalet på Bartahus forlangte dog en 
svømmebane mere og gik ned til start 
igen. Denne gang behøvede han ikke 
et klap bagi, og  han sprang gladeligt i 
vandet. Vi så tydeligt den spanske hests 
modige og arbejdsvillige temperament. 

De følgende gange han kom derop, havde 
han glemt alt om de lækre damer, og han 

styrede direkte mod vandet. Intet kunne 
holde ham tilbage, og han blev ved, til vi 
selv stoppede ham. Han nød det virkelig, 
og det var mere og mere tydeligt at se, 
hvordan han voksede til fast masse. På 
bare 15 gange var han blevet muskulært 
meget større, end han nogensinde har 
været. Det har virkelig vist sit værd i dag, 
hvor jeg rider ham helt normalt, og han 
har  aldrig gået bedre. Hvis nogle af jer 
nogensinde kunne tænke jer at lade jeres 
heste svømme, kan jeg varmt anbefale 
det. Ikke kun for at glæde hesten, men 
også for at gøre den stærkere og meget 
mere frigjort i dens bevægelser. Jeg 
syntes selv i starten, at det var fjollet, men 
efter et par gange kunne jeg allerede se 
og mærke forskel på Ballesto. Det er helt 
sikket, at det ikke er sidste gang, jeg lader 
min hest svømme. 

Køb P.R.E. reklame gennem foreningen til dig og din hest

Mulepose

Kan snildt indeholde 2 A4 
ringbind.
Pr. stk.  75.- ex. forsendelse

Ridevest

Lækker ridevest med logo for og bag i “guld”.
Pr. stk.  465.- ex. forsendelse
Har du selv en vest eller et underlag, kan du få den bro-
deret for 230 kr. + forsendelse. Kontakt Irene Bothmann, 
bothmann@newmail.dk

Streamer eller logo til bilen

Vælg mellem lang streamer eller 
kvadratisk logo.
Pr. stk.  50.-
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Hingsten bag historien

Af Charlotte Eichel Larsen

Jeg sidder her og er i gang med endnu et 
blad – et blad, som jeg glæder mig meget 
til at få sendt i trykken. Endelig er det 
lykkes at få det i A4 format – en drøm, 
jeg har haft længe. Det fik mig også til at 
tænke på, hvor længe jeg selv har lavet 
bladet, og ikke mindst på foreningen; 
dengang i den spæde start og til nu.

”Grundlæggeren og ophavsmanden” til 
foreningen blev født i Spanien den 29. 
februar 1988 hos avleren Miguel Angel 
de Cardenas Osuna. Hans far havde 
allerede udmærket sig i adskillelige 
konkurrencer og var på dette tidspunkt 
bare 8 år. Hans dengang 11 årige mor 
var efter Vasallo II, som Cardenas bl.a. 
byggede sine blodlinier på. Ural, som han 
blev navngivet, levede højst sandsynligt 
et udmærket føl- og plagliv sammen med 
mange andre kammerater på stutteriet, 
indtil han som 3 årig blev sat på stald 
og sat til salg. Her blev han opdaget af 
familien Bandier, som på det tidspunkt 
havde bosat sig i Spanien og boede der 
i en årrække. Og spanske heste var en 
del af familien, som var meget glade for 
heste. De var alle habile ryttere og havde 
fundet det unikke i den spanske hest, som 
endnu var totalt ukendt for den danske 
hesteverden. Eller rettere – den danske 
hesteverden havde glemt alt om denne 

skønne hesterace.

I starten af 1990’erne valgte familien 
Bandier at vende hjem til Danmark, og de 
tog Ural med sig. Han blev opstaldet på 
Ordrupdal i Nordsjælland, og her mødte 
jeg ham og dermed racen for første gang. 
Jeg blev forelsket i denne langhårede 
spanske hippie, den første gang jeg så 
ham, og jeg blev meget forbavset over, 
at jeg fik lov til at prøve at ride ham. 
Jeg kunne tænke mig, at det var en dyr 
hest, så jeg syntes, at det var stort af 
familien at lade mig ride ham. Det var 
der selvfølgelig en bagtanke med. Racen 
hører nok til verdens smukkeste, og man 
er da helt solgt, når man først har prøvet 
at ride dem.

Jeg slog følge med familien, og stille 
og roligt stødte der flere interesserede 
personer til, som ville vide mere om 
racen. Vi stiftede den første forening, og 
der var stor interesse fra starten. Og Ural 
tournerede rundt, for han var jo trods alt 
den eneste af sin slags på det tidspunkt. 
Han blev vist frem, han gik med til den 
fælles materialprøve på Vilhelmsborg, 
han gik dressurstævner, og der var 
mange, der fik lov at prøve at ride ham. 
Ural lagde ryg til det hele og tog det med 
stoisk ro. Det imponerede mig meget, 
eftersom han var hingst. Der gik et lille 
års tid, så dukkede der endnu en hingst 

op. Datteren Michala savnede sin gamle 
ven forfærdeligt, og det endte med, at 
han kom til Danmark også. Han blev ikke 
brugt til avl, men var hendes ridehest. Og 
han var lige så dejlig som Ural og havde 
helt fantastiske bevægelser. Han var lige 
så god en dreng som Ural og var vant 
til festivitas og ballade omkring sig. Nu 
var der to heste, der kunne vises frem, 
og det blev gjort med maner på Roskilde 
Dyrskue. Interessen var overvældende, 
og foreningen fik støt og roligt flere 
og flere medlemmer. Familien Bandier 
investerede også i en hoppe, et tiltag som 
jeg i øvrigt fik skyld for! Det skete en 
eftermiddag, da vi var ude at ride, hvor 
jeg henkastet sagde: ”Hvorfor køber I 
ikke en hoppe, så kan I avle”. Hvor skulle 
jeg vide fra, at det satte vældige tanker i 
gang hos familien, og jeg måbede da også 
noget, da jeg blev præsenteret for videoen 
af primadonnaen. Hun hed Umbela II og 
var 3 år gammel og netop sat i fol med 
et imponerende eksemplar af racen ved 
navn Napoleon II.

Der begyndte nu at komme flere PRE 
heste til landet. I starten var det hopper, 
og Ural var ene hane i kurven. Sikkert en 
position, han nød. Da Umbela II folede 
sit første føl, hoppen Tatanya, blev hun 
efterfølgende sat i fol med Ural. Og de 
hopper, der var kommet til landet, gjorde 
også kur til ham. 

Ural fortsatte med at lave PR for racen 
og foreningen, og han lå ikke på den 
lade side. Det blev til udstillinger 
flere gange på Roskilde Dyrskue, 
opvisninger på rideklubber, shows bl.a. 
i Bernstorffsparken, og han blev også 
udtaget til VM i dressur for handicappede 
på Vilhelmsborg. Her gik han og 
Michalas hingst til stævnerne med ryttere, 
som de ikke kendte det mindste til. Ved 
sådanne stævner er det sjældent, at de 
handicappede har deres egen hest med. 
Ofte skal de ride på en hest, som de har 
fået tildelt ved lodtrækning. Hestene 
skal derfor være lavet af noget specielt 
– de skal være rolige, følsomme, lydhøre, 
stabile og i det hele taget opføre sig 
ordentligt. De to gutter var da også de 
eneste hingste ved stævnet, og der var vist 
mere end én, der gerne ville købe dem.

Og rækken af ryttere, der ville prøve ham, 
var mere eller mindre uendelig. Det var 
ikke os i foreningen, der gjorde det hårde 
arbejde. Det var Ural. Et par år senere 
talte bestanden væsentlig flere heste, og 
der kom også flere hingste til landet. Ural 

Ural på Roskil-
de Dyrskue 
sammen med 
hingsten Hab-
lador. Mange 
var meget 
interesserede 
i denne “nye” 
hesterace.
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blev fortsat brugt en del i avlen, og han 
nåede at blive far til bl.a. 11 PRE føl. 

I 2001 var Ural 13 år gammel, og familien 
havde besluttet, at han nu havde gjort sin 
tjans og skulle hygge sig resten af sine 
dage med rideture i skoven og i det hele 
taget blive gammel sammen med familien. 
Men ak, sådan skulle det ikke gå. Ural var 
på det tidspunkt opstaldet et andet sted i 
Nordsjælland på en hestepension, hvor 
der primært stod varmblodsheste. Og én 
ting er sikkert: Varmblodsheste og PRE 
heste skal ikke have de samme mængder 
at spise. PRE hestene er generelt meget 
nøjsomme, og nogle af dem kan ligefrem 
leve af en sten! Ural fik næsten samme 
mængder som sine staldkammerater, og 
det gik galt. På trods af en omgående 
og intensiv indsats fik Ural en alvorlig 
forfangenhed. Der gik lang tid, hvor 
familien ikke vidste, om han ville 
overleve, men stille og roligt kom han på 
benene igen. Han ville dog aldrig være i 
stand til at udføre det samme, som før, 
og i 2004 var det slut. Familien tog den 
meget tunge beslutning velvidende, at det 
var det bedste for Ural. 

Ural var hesten, der tog alle med storm 
med sit smukke ydre og hingstepræg. 
Lige nøjagtigt de ting, som stadig 
bjergtager mange mennesker, når de står 
overfor en PRE for første gang. Han 
solgte sig selv og sin race godt, og han 
kan være stolt af, at der i dag står godt 200 
PRE heste i Danmark, at foreningen har 
en trofast medlemsskare, at der kommer 
i gennemsnit 5 PRE føl hvert år, og at 
hestene stadig skaber vild jubel, hvor de 
viser sig. Det er ikke os, der fortjener 
skulderklappet, men vores heste og ikke 
mindst Ural, som var helt alene om det 
dengang. Da han døde, fik han ikke et ord 
med på vejen. Det har jeg givet ham nu, 
for det jeg synes, at han har fortjent.

Ural, som vi husker ham. Flyvende, stolt, smuk og med stor karisma. 
Foto: Christina Hauschildt.

SHOWRYTTERE SØGES

Foreningen søger stadig showrytter, som har lyst til at deltage i forskellige arrange-
menter både i og uden for foreningen. 

Skriv en mail til Anne Schaumann Nielsen, anneschaumann@hotmail.com og fortæl 
lidt om dig og din hest.
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Working Equitation

Af Anne Schaumann Nielsen
Foto: Lykke Bianca 

En søndag i oktober i 2006 kørte jeg til 
hyggedag/træningssamling i Karlebo med 
Deseada.

Der mødtes en gruppe ryttere med deres 
heste og hyggede sig med klassisk/
akademisk ridning på mange niveauer. 
Der er ingen decideret undervisning, 
men der er nogle dygtige ryttere, der 
gerne giver tips og gode råd. Nogle bytter 
heste, men jeg foretrak min egen, da jeg 
skulle galoppere rundt om tønder med 
changement ud for hver tønde. Jeg hilste 
på en anden PRE ejer, Elisabeth Kiørboe, 
med hoppen Arrima. Tanja Mortensen 
imponerede de fleste med sin hest, Titbit.

Det med tønderne er inspireret af den 
sport, der hedder »Working Equitation«.  
Sporten er opfundet i Italien med 
udgangspunkt i det daglige arbejde på 

gårdene og med tyre. Det er nu blevet 
en sportsgren, der er meget populær 
sydpå; og i lande som Spanien, Italien, 
Portugal, Frankrig, Belgien og England 
har de deres egne hold og konkurrerer 
mod hinanden. Sverige er snart klar 
med et hold også. I Mexico og Brasilien 
har de deres egne mesterskaber.
I kan se lidt om det her med 
henvisning til Lykke B’s videoklip 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = - J 7 5 h W F 4 M i I
Det er optaget i Portugal, og alle hestene 
er Lusitanoer. Klassen er middelsvær. 
Ikke den sværeste. 

Working Equitation er som military opdelt 
i flere runder. Der er en dressurklasse, 
en maneability klasse (eller stiltest, 
som man også kalder den) - det er den, 
der er på videoen. Så er der en speed 
test, hvor samme bane laves på tid, og 
endeligt er der af og til en holddisciplin, 
hvor man skal udskille kvæg fra en flok 

vha. lange stave. Alle discipliner må 
kun rides med én hånd, medmindre hest 
eller rytter er debutant eller rytteren er 
under 16 år. De sidste par år har Portugal 
været verdensmestre. Sporten er meget 
publikumsvenlig, og mange mener, at 
den vil vinde mange tilhængere inden for 
kort tid. Man må ride med alt udstyr og 
alle slags heste. Dog ikke med bandager 
og strygklapper, martingale eller spanske 
kapsuner.

Spanierne deltager med et hold blandet 
af PRE,  Hispano Árabe eller PRE/
fuldblods blandinger (Cruzados), der er 
meget lette heste. De bruger lammesadler 
og klipper oftest halerne på hestene 
(mange af cruzado hestene har kuperede 
haler. Dette blev forbudt i Danmark i 
1970’erne, og hundehalerne fulgte trop 
i 1990’erne. -red.). Det er meget velset i 
WE, at man har sin nations traditionelle 
udstyr på og gerne bruger lokale heste.
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Lidt stemningsbilleder fra dagen:
Venstre side: Anne og Deseada er i gang med at træne 
changementer ved tønderne.
Øverst: Arrima viser her flot indundergriben med sine 
bagben.
Til højre: En levade for helt løse tøjler. Læg mærke til, 
hvor samlet hestens forben er.

I kan læse meget mere om Working Equitation på nettet. 
F.eks. er der hjemmesiden www.westernportalen.dk,
og den officielle hjemmeside for det svenske hold:
www.workingequitation.se
Når man ser på billederne fra forskellige konkurrencer 
afholdt i Europa, hersker der vist ingen tvivl om, at både 
hest og rytter har det sjovt sammen. Der er diciplin, fart, 
samling, koncentration og smidighed. Lige noget for de 
spanske.
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Juleshow i Odsherred Rideklub

Den 28. december 2006 afholdt Odsherred 
Rideklub et juleshow. Arrangementer 
startede kl. 19, naturligvis med at danse 
om juletræet. Der var mange børn med, 
så der var vild jubel, da julemanden kom 
kørende ind i ridehuset i hestevogn og 
uddelte godteposerne til alle børnene.

Dernæst startede indslaget med hestene. 
Først en meget stor kvadrille, hvor 
klubben kunne præsentere mange 
forskellige racer. De fyldte godt ud i det 
store ridehus. PRE hestene var også med, 
og det glædede publikum, at de nu kunne 
få lov til at se denne smukke race på nært 
hold.

Aftenen sluttede med, at 3 PRE heste og en 
frieser gav en opvisning, og selvfølgelig 
med de rigtige kostumer og udstyr. Det 
havde givet meget stor respons, at de 
spanske heste var præsenteret. Dette 
fortæller, hvor lidt der skal til for at få 
folks interesse. Det betyder meget at vise 
dem frem.

En af tilskuerne var så begejstret, at hun 
har indsendt et indlæg til redaktionen:

Af Judy Nielsen, Asnæs.

En aften mellem jul og nytår i 2006 var 
jeg til et juleshow i Odsherreds Rideklub, 
og et af indslagene i underholdningen var 
en spansk kvadrille. Der var 4 ryttere: Tre 
spanske heste og en frieser. 

Rideklubben kunne præsentere mange forskellige hesteracer, og de fyldte godt op i ridehuset i en stor kvadrille. Til højre ses det iberiske indslag 
med Irene Bothmann på sin PRE vallak, Lempa, Camilla på PRE hoppen Paradisgårdens Bella, Anne Schaumann på PRE hoppen Deseada og til 
sidst Marianne Brydov på frieservallaken Bob.

De tre spanske ekvipager var Anne på 
hoppen Deseada, Camilla på hoppen 
Bella og Irene på vallakken Lempa. 
Den sidste ekvipage var Marianne på 
frieservallakken Bob.

Det var en dejlig oplevelse at se de fire 
heste og deres ryttere. Der var glæde og 
udstråling hos alle fire ekvipager, og de 

præsenterede deres show med megen 
elegance. Det så flot ud, da de fire ryttere 
kom ind anført af frieseren, der med sin 
sorte farve stod godt til de tre skimler. At 
rytterne var klædt i spanske kostumer, 
gjorde, at helhedsbilledet blev perfekt.

Jeg siger alle fire ekvipager tak for en god 
oplevelse

TURBA
STUDN

SALG OG OPDRÆT AF P.R.E. HESTE

Turban Stud kan tilbyde unge P.R.E. hingste og 
hopper. Fælles for unghestene er, at de har gode 
bevægelser og et godt sind. Vi vælger de heste, 
som vi mener kan give en rytter den bedste form 
for rideglæde og kammeratskab. Samtlige ung-
heste bliver håndteret hver dag og bliver trukket 
til og fra fold. De er naturligvis passet med smed, 
ormekur og vaccination. 
Se mere på www.turban-stud.dk 

Kontakt:
Annette & Preben Siren
Ferlevej 9, Dragstrup
3250 Gilleleje
Tlf.: +45 4971 9304/+45 4072 9304 

TURBA
STUDN
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Hingstedag i Gilleleje

TURBA
STUDN

Tremendo Uruguayo

Libano III

Søndag den 22.april fra kl. 14.00 til 17.00 åbner Anette 
og Preben Siren dørene for alle interesserede til hings-
tedag på Turban Stud. 

Der bliver fremvist avlshingste både løse og under rytter, 
avlshopper, føl og ungheste.

Kom og få en fornøjelig dag i selskab med hestene og 
P.R.E. folket. Der kan købes kaffe, the og kage.

Adressen er:
Ferlevej 9, Dragstrup
3250 Gilleleje

Vi glæder os til at se dig!
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Føltid
Af Charlotte Eichel Larsen

Når der kommer forår, kommer der også 
føl. Nogle af jer har prøvet det før og glæder 
jer til at se resultatet af kombinationen af 
hingst og hoppe. For andre er det første 
gang, og jeg kan levende forestille mig, 
at I til sidst er de rene nervevrag. Vi vil jo 
så gerne være der, når det sker, men ofte 
går det helt anderledes. Mange hopper 
foretrækker at klare det alene, og jeg har 
hørt utallige historier om hoppe ejere, der 
har camperet ude i stalden og våget den 
ene nat efter den anden. Og hver gang 
med samme resultat – intet føl. Og når de 
så må overgive sig til enten søvnen eller 
naturens vegne, er det lige så sikkert som 
amen i kirken, at det hele er overstået, når 
de kommer tilbage!

Hestene har bevaret nogle af deres 
urinstinkter, og at fole alene i fred og ro er 
en af dem. Hoppen ved, at selve folingen 
kan være farlig ude i naturen. Rovdyrene 
kan lugte blodet, og føllet vil derfor være 
i fare. Derfor er føllet også i stand til at 
komme på benene og løbe med sin mor 
inden for en time. Så det er såmænd ikke 
for at være uhøflig, at hoppen venter på 
at være alene, hun følger simpelthen sit 
indbyggede livsur.

En væsentlig grund til, at vi gerne vil 
være til stede er, at vi vil være sikre på, 
at alt går som det skal. Ingen ønsker at 
miste hoppe, føl eller dem begge to pga. 
en uheldvanger foling. Det er heldigvis 
sjældent, at de spanske hopper har 
problemer med folingen. En dyrlæge har 
udtalt, at han aldrig har oplevet mage til 
fødemaskiner! 

Når føllet er kommet til verden, skal man 
sikre sig, at hoppen ikke rejser sig for 
hurtigt. Blodet i navlestrengen skal lige 
have tid til at løbe til føllet, inden den 
bliver revet over. Og det gør den i det 
øjeblik, hoppen rejser sig. Man skal også 
sikre sig, at føllet ligger i en afstand fra 
hoppen, så hun ikke kommer til at træde 
på det. Og så skal man også sikre sig, at 
hoppen får ro til at lære sit føl at kende. 
Den første time er meget vigtig for hoppe 
og føl. Og så skal du selvfølgelig også 
sikre dig, at hoppen har mælk til føllet, og 
at føllet drikker normalt.

Når alt er gået glat, kan du gå ind i boksen 
og fjerne efterbyrden og fosterhinden. 
Her skal du tjekke, at de er hele. Der vil 
være huller i fosterhinden, hvor føllet 
har gennemtrængt den med sine hove. 
Hvis de ikke er hele, kan det betyde, at 
der stadig resterer en del af den ene eller 

anden del  i hoppen, og så skal du ringe til 
dyrlægen omgående. 

Føllet skal også vaccineres for stivkrampe, 
og det må godt foregå nogle timer efter 
folingen. Hoppen skal en tur ud på en fold 
eller en løbetur uden føllet for at komme 
af med resterende væsker i børen. Når 
føllet ikke er med, vil hoppen hidse sig 
lidt op, men det vil netop være med til, at 
hun kommer af med de resterende væsker. 
Du vil også opdage, at hendes kønsdele er 
hævede, men det er helt normalt. Det vil 
fortage sig i løbet af nogen tid. 

Nogle vælger at lade deres hoppe og føl 
stå inde i 2 – 3 dage, inden de lukker 
dem på fold. Det gør de for at styrke 
båndet mellem dem. Andre lukker dem 
ud samme dag nogle timer efter folingen. 
Der er ikke noget så skønt, som at se et 
føl komme ud på fold for første gang og 
opleve verdenen og ikke mindst prøve 
benene af. De første 14 dage ser føllet 
ikke så godt, så det er vigtigt, at folden er 
tydeligt hegnet ind, så føllet har mulighed 
for at skelne afgrænsningen. Og så er det 
ellers sommerferie for hoppe og føl, og 
huske at nyde tiden, for de små vokser 
så stærkt!

Held og lykke til alle jer derude, som går 
og venter føl.

Kancha og 
Sueño ejer af  
Trine Petersen
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Nyt på nettet

Anlægning af ridebane

Den store drøm er at få sine heste 
hjem. En ting er at få bygget stald 
og lavet bokse, en anden ting er, at 
der ofte også skal laves en ride-
bane. Det er ikke alle, der er så 
heldige at have adgang til ridehus i 
nærheden, og vil man selv have et, 
er det en bekostelig affære. Men det 
kan faktisk gå hen og blive ret dyrt 
at anlægge en ridebane - især hvis 
den ikke holder.

Det kan være svært at få vristet en 
opskrift på en ridebane ud af folk, 
men det gør Landscentret Heste 
noget ved nu. På deres hjemme-
side, www.landscentret.dk/heste 
under Faglige råd kan man læse 
om størrelse på ridebaner, banens 
placering, dræning, opbygning og 
toplag. 

For at kunne læse opskriften, skal 
du have abonnement for at kunne 
logge dig ind. Der står mange gode 
ting på Landscentrets hjemmeside. 
Du kan enten prøve et gratis abon-
nement på en uge og se, om det er 
noget for dig. Ønsker du abonne-
ment, så kan du f.eks. vælge den, 
der hedder Hestedata. Det koster 
350 kr. om året.

Rodeoshow i Parken

Den 29. og 30. juni 2007 bliver 
Parken omdannet til et rodeo. Heste 
og cowboys er alle ærke amerikan-
ske, og der er smæk for skillingen, 
når de går i ringen. 

Men det er ikke bare lige at kom-
me anstigende til lille Danmark 
med noget så spektakulært som 
et rodeo, hvor der rides  på vilde 
heste og tyre. Danskerne er meget 
uenige om, hvem det egentlig er 
mest synd for: Dyrene eller cow-
boys? Her i skrivende stund er 
der en meget stor debat i gang, 
hvor også politikerne blander sig. 
Læs om debatten på www.heste-
nettet.dk og læs om rodeoet på 
www.copenhagenrodeo.dk

Hestens gener kortlagt

Det er nu lykkes at få kortlagt 
hestens gener med 2,7 milliarder 
DNA basepar, som er lagt ud på 
nettet, så det er frit tilgængeligt for 
forskere over hele verden. Det har 
naturligvis taget meget lang tid at 
lave denne kortlægning, og man 
har bl.a. forsket i forskellige gamle 
racer, så som araberen, islænderen 
P.R.E. heste og fuldbloden for at 
se de forskellige genetiske vari-
ationer. Det kan give svar på nogle 
spørgsmål omkring arvelighed af 
sygdomme, hvorfor nogle racer 
er mere modtagelie overfor syg-
domme end andre og ikke mindst 
adfærdsmæssige forskelligheder. 
Læs mere på www.thehorse.com

Klassisk rideakademi i Hillerød

Den 18. januar 2007 viste TV2 Lorry 
et indslag fra Frederiksborg Slot i 
Hillerød, hvor der blev sagt, at der 
her skulle bygges avlsbygninger, 
stalde og ridehus til brug for et 
avlscenter for Frederiksborghesten 
og et rideakademi, som man kendte 
dem på Christian den fjerdes tid!

En styregruppe i Hillerød arbejder 
nu for, at der bliver oprettet stutteri 
og rideakademi i kommunen. 
Idéen med et rideakademi opstod 
i forbindelse med arbejdet omkring 
en mulig nationalpark. 

Siden er der arbejdet videre med 
visionerne omkring etableringen 
af et rideakademi med tilslutning 
til Frederiksborg Slot og et stutteri 
i forbindelse med nogle af de 
arealer, som Frederiksborgstutteriet 
oprindeligt besad i Nordsjælland. 

  

Projektet har allerede været 
igennem en længere idéfase. Nu 
har Fritids- og Kulturudvalget afsat 
25.000 kroner til undersøgelse 
af projektets videre muligheder. 
Direktør Leo Knudsen fra Hillerød 
Kommune er udpeget til talsmand 
for styregruppen, som omfatter 
følgende instanser og personer: 

  

Direktør Leo Knudsen, Hillerød 
Kommune 

Registrator Erik Westengaard, 
Frederiksborgmuseet 

Slotskoordinator Mads 
Falbe-Hansen, Slots- og 
Ejendomsstyrelsen 

Skovrider Jens Bjerregaard, 
Frederiksborg Skovdistrikt 

Direktør Lone Johnsen, Esrum 
Kloster & Møllegård 



Ejerskifte 100 kr.

Kåring pr. stk. 1.500 kr.
Registrering af føl pr. stk. 550 kr.
Identifi kation 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.
Bedækningsattest 25 kr.
Medlemsskab - ejer af en P.R.E. 550 kr.
Medlemsskab - passiv 275 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL
FARVER SORT/HVID

1/1 side (21 x 29,7 cm) 1.200 kr. 960 kr.
1/2 side (21 x 14,8 cm / 29,7 x 14,8 cm) 600 kr. 480 kr.
1/4 side (10,5 x 14,8 cm) 300 kr. 240 kr.
1/8 side (7,5 x 10,5 cm) 150 kr. 120 kr.
Bagsiden 1.600 kr. 1.300 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. i 3 måneder - hvis solgt 300 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.

Priser i foreningen


