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Formandens klumme

Om foråret har den hvide sne det 
med at forsvinde. Men i mit forår 
bliver det først for alvor hvidt: I bilen, 
på tøjet, på gulvet, i striglekassen, 
på dækkener og underlag, på 
tæpper, i håret – ja, alle vegne! Jeg 
snakker naturligvis om hestenes 
fældningsperiode, som i slutningen 
af februar – starten af marts har 
sin storhedstid. Og af en eller anden 
underlig årsag vil skæbnen bare ha’, 
at minimum én af mine heste får en 
vamset vinterpels, som er enhver 
islandsk hest værdig. Og jeg snakker 
ikke kun om tyk uld-underpels, jeg 
snakker så sandelig også om lange 
hår i vinterpelsen. Det er simpelthen 
ufatteligt, at man kan stå og strigle 
sin hest hver eneste dag, og for 
hver gang ligger der et tykt, uldent 
ryatæppe på staldgangen. Det 
kræver knofedt at få vinterpelsen 
af hestene, men det giver pote i 
sidste ende. Først begynder den 
korte, silkebløde sommerpels at 
dukke frem på hals og skulder, og så 
langsomt breder det sig til resten af 
hestens krop.

Det er helt tydeligt, at hestene 
nyder at blive gnubbet grundigt, 
for pelsen klør også på dem, når de 
skal fælde. Det vidner halerne også 
om, når hestene har stået og kløet 
bagpart. Når man taget dækkenet af, 
fremstår der den mest kunstfærdige, 
uglede fuglerede på haleroden! 

Foråret er den skønne tid, hvor 
dagene bliver længere, solen får 
magt, og alt springer ud. Og med 
foråret kommer der også føl, og jeg 
ved, at der er mange hoppeejere 
derude, som glæder sig gevaldigt 
til at byde det næste skud på 
stammen velkommen til verden. 
Sidste år havde vi rekorden med 
22 danskopdrættede PRE føl. I år 
bliver tallet ikke lige så højt, da et 
par hopper desværre har absorberet 
fostrene, og nogle kom slet ikke i fol. 
Mange hopper – uanset race – vælger 

mere eller mindre selv et pause-år. 
Det er typisk hvert 4 eller 5 år, at 
hoppen ikke kommer i fol. Hoppen 
har også brug for at restituere 
sig, for det tærer voldsomt på en 
avlshoppe at gå med føl år ud og år 
ind – både hvad angår huld, muskler 
og knogler. Og selvom man har en 
eller flere hopper udelukkende til 
avl, så har de stadig bedst af at blive 
motioneret (på fold hver dag) og 
aktiveret nogle dage om ugen, f.eks. 
ved lidt horsemanship eller en god 
gåtur. En hoppe i god kondition har 
nemmere ved at fole, har nemmere 
ved at restituere sig og er bedre til at 
holde huldet. 

Hos en drægtig hoppe skal man 
også være opmærksom på, hvad 
hoppen har behov for af vitaminer 
og mineraler i drægtighedsperioden, 
og ikke mindst hvad den vil have 
bedst af at få at spise. Alle heste er 
lige så individuelle som mennesker, 
og nogle hopper er sværere at holde 
huldet på end andre. Der er masser 
af hjælp at hente på Internettet 
om dette store emne. Eftersom 
foreningen har afholdt foredrag med 
Nanna Luthersson om bl.a. fodring 
af avlsdyr og heste generelt, kan 
jeg kun anbefale jer at gå ind på 
hjemmesiden www.hestedoktoren.dk 
– klik på ”Arrangementer” og vælg 
dernæst emne i boksen til venstre; 
f.eks. ”Foderkursus 2008”.

I år har vi planlagt DAMOCHA til at 
foregå i Jylland, nærmere betegnet 
Fredericia. Det er vores mål, at 
der i lige år afholdes morfologiske 
konkurrencer på Sjælland, og i ulige 
år i Jylland. Dette for at tilgodese 
afstanden hos vores medlemmer og 
ikke mindst prisen for at køre over 
Storebæltsbroen. Med sidste års 
konkurrencer i baghovedet må vi 
også erkende, at vi nok ikke får så 
mange danske heste til at deltage, 
at det kan rende rundt økonomisk. 
Vi er stadig afhængige af at invitere 
nabolandene. Her tænker jeg skam 
ikke kun på Sverige, men Tyskland, 
Belgien, Holland osv. – ja, hvem i 
Europa, der nu kunne tænke sig at 
melde til vores konkurrencer. Der 
var rent faktisk et år, hvor vi fik 
en tilmelding fra en spansk avler. 
Ærgerligt, at konkurrencen så ikke 
blev til noget det år. Og kan vi få 
tilmeldinger fra andre lande, så kan 
vi også få økonomien til at hænge 
sammen. Og gør det noget, at vi får 
lidt konkurrence fra andre sider også? 
Jeg synes det ikke. Jeg tror kun, at 
det vil gøre os meget mere skarpe 
og sørge for, at mønstring, opstilling, 

påklædning osv. simpelthen sidder 
lige i skabet! På Facebook har der 
været lagt en lille rundspørge ud om, 
hvem der regner med at melde til 
– og med hvor mange heste. Indtil 
videre ser det ganske godt ud, og 
jeg håber, at mange flere vil melde 
deres heste til – også dem med 1 
års heste og med vallakker! Det er 
rigtig ærgerligt, at der til dato ikke 
har været meldt nogen vallakker til 
endnu. Jeg ved, at der er en del af 
de især unge hingste, som er blevet 
kastreret, og ejerne har dem da 
også for at ride; ikke for at avle. At 
fremvise vallakker til DAMOCHA og 
få en bedømmelse af dem er absolut 
ikke dumt for rytterne. Her får de en 
vurdering af hesten som brugshest, 
og da vallakken også skal gå 
rideprøven, er den derfor også med i 
konkurrencen om ”Bedste rideprøve” 
og ”Næstbedste Rideprøve”. 
Derudover har foreningen en præmie 
til ”Bedste vallak”. 

Der har været talt meget om 
viderekåring (kvalificeret avlsdyr) de 
senere år, men det var først sidste 
år, at der blev holdt en viderekåring 
udenfor Spanien. Det blev afholdt 
i Belgien, hvor jeg var inviteret 
med i forbindelse med det årlige 
stambogskursus. Det var lærerigt 
at se det foregå, så man fik en idé 
om, hvad det kræver (se blad nr. 3/
2010 side 23). ANCCE opfordrer os 
da også til at få det arrangeret, og 
vi skal sørge for at invitere landene 
rundt om Danmark med, så vi kan 
får så mange tilmeldte heste som 
muligt, og dermed reducere prisen 
pr. hest. Dog skal man regne med en 
pris, der ligger omkring 10.000 kr. 
pr. hest. Vi har allerede nu noget på 
tegnebrættet med en viderekåring, 
som vi vil prøve at få stablet på 
benene til næste år.

I dagene 30. april – 1. maj afholdes 
der den årlige basiskåring. I år 
starter vi i Jylland 30. april og 
slutter på Sjælland 1. maj. Har du 
kun forhåndstilmeldt din hest til 
basiskåring og ikke sendt en rigtig 
ansøgning, så skal du gøre det nu. 
Der er frist til den 1. april. 

Men inden da skal vi holde den årlige 
generalforsamling, som i år foregår 
i Ringsted, Ringsted Hallerne. Jeg 
håber at møde mange af jer, og at vi 
vil få en god generalforsamling.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Den fælles 1 dags materialprøve
Af Lis Kristiansen

Den 9. februar afholdt Videncentret 
Landbrug – Heste (tidligere 
Landskontoret for Heste) et møde 
om vægtning af point for de 
forskellige hesteracer til den fælles 1 
dags materialprøve.

Et af vores medlemmer, Lis 
Kristiansen, har tidligere haft en af 
sine hingste til materialprøve, og 
hun måtte sande, at vægtningen af 
pointene ikke var helt fair for vores 
hesterace. Hingsten gik ikke igennem 
pga. manglende skridt i terrænet og 
nogle hårde gangartsdommere, som 
ikke lige syntes om PRE hesten. 
Derfor sagde Lis Kristiansen ja til 
at deltage i dette møde for at få 
indflydelse på, hvordan pointene 
skal vægtes for PRE heste.

Til møde gjorde Lis Kristiansen 
deltagerne og arrangørerne 
opmærksomme på, at godt nok kan 
PRE hesten springe – men det er ikke 
en springhest som sådan. Og derfor 
skal vægtningen af springpoint være 
lavere og i stedet lægges over til 
gangarter, ridelighed og kapacitet.

Med de nye vægtningsregler skulle 
det derfor være muligt for ejere af 
PRE heste at kunne deltage med 
succes, hvis ellers forberedelserne 
bliver gjort ordentligt mht. kondition 
og træning.

Materialprøven foregår på følgende 
måde:

Dyrlægekontrol som opstart, hvor 
hesten skal godkendes til prøven.

Gangartsprøve
2 heste er inde og blive redet på 
anvisning af 2 dommere. Egen rytter 
rider hesten i skridt, trav og galop, 
20 m volter og øgning i trav og galop. 
Dommerne giver karakter for skridt, 
trav og galop under egen rytter. 
Derefter kommer fremmedrytter 
testen, hvor en fremmedrytter giver 
karakter for ridelighed og kapacitet. 
Hesten rides under fremmed rytter i 
ca. 5 minutter – let ridning.

Springning
Under rytter springes der 4 separate 
spring på LC niveau – max. 100 
cm. Banen rides igennem 2 gange. 
I bedømmelsen tages der hensyn 
til specialracerne, og 2 dommere 
bedømmer springningen. Herefter 
skal hesten løsspringes på 3 spring i 
en løbegang.

Udholdenhedsprøve
Denne foregår i terrænet på en 1 km 
bane. Hesten skal skridte 500 meter 
på max. 5 minutter, 2.500 meter trav 
på max. 10 minutter og 1.000 meter 
galop på max. 2 minutter. Herefter 
skal hesten til dyrlægekontrol, hvor 
der gives point for restituering.

For at bestå skal 4 års heste min. 
have opnået 682,5 point. Ældre 
heste skal opnå min. 715 point.

Materialprøven i år foregår den 17. 
september 2011 på Vilhelmsborg. 
Prisen for afprøvning er 3.800 kr. 
inkl. moms. Boks pr. døgn: 390 kr.

Hopper, hingste og vallakker kan 
melde til. 

Hvorfor melde til en material-
prøve?
I forhold til at vise hestene frem 
og få dem anerkendt lidt mere kan 
det ifølge Lis Kristiansen være en 
god idé at melde PRE heste til. Især 
for dem, der har hingste, er det 
interessant, hvis hingsteholderne 
ønsker at tilbyde deres PRE hingst 
til hopper af anden racer end PRE i 
bedækningssæsonen. Materialprøven 
er et godt udstillingsvindue for PRE 
hestene, og med god træning over 
2 – 3 måneder vil de fleste PRE 
heste kunne klare at gå igennem 
materialprøven.

Er der PRE ejere, som gerne vil 
høre mere om materialprøven eller 
ønsker råd og vejledning til træning 
og deltagelse, står Lis Kristiansen 
til rådighed. Lis Kristiansen kan 
kontaktes på telefon 2016 8266.
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SICAB 2010

Af Maybritt Rønn
 
Endnu en gang fik vi lejlighed til 
at tage til Sevilla og følge SICAB 
i 4 dage. Det var dejligt at forlade 
det danske kolde vintervejr for en 
stund og blot nyde de mange dejlige 
heste. Og dem var der mange af! 
Vi kan efterhånden begynde at se 
en ændret tendens i avlen på de 
heste, der bliver fremstillet. De er 
mere langbenede, dog uden at miste 
fylden, og så er gangarterne markant 
forbedret.

Jeg synes spanierne har været/
er gode til at forbedre racens 
egenskaber uden at gå på kompromis 
med ændringer i eksteriør og 
den karakteristiske gang, der 
kendetegner en PRE. Vi ser heste, 
der arbejder særdeles rummeligt 
og med god aktion, men det høje 
knæløft er bevaret, og når man nu 
gerne vil, at de i langt højere grad 
benyttes på konkurrencebanerne, så 
er de bestemt godt på vej.
 
Desværre er spanierne ikke de 
bedste dressurryttere - deres heste 
er ganske udmærket uddannet, 
men de er ikke konsekvente nok i 
deres fremvisning af hestene. Der er 
for stor uro i mange øvelser, og så 
har de lidt svært ved at få hestene 
placeret korrekt med et godt sug på 
hånden. Det var tydeligt, at mange 
af hestene havde meget større 
kapacitet, end rytteren formåede at 
fremvise, så en generel meget bedre 
uddannelse af rytterne var ønskeligt, 
hvis man vil helt ud over kanten og 

få flere med i topsport og dermed 
bevise, at PRE’en sagtens kan gøre 
sig i forhold til den traditionelle 
varmblodshest.

Nogle af de traditionelle konkurrencer 
som Alta Escuela og Doma Vaguera 
følger vi hvert år, og der må man 
sige, at de kan deres kram. Det er 
ren nydelse at sidde se dem ride, for 
her er de virkelig på hjemmebane, og 
flere af rytternes heste var ekstremt 
lydige og kunne deres kram til UG. 

For første gang nåede vi også i år at få 
tid til at følge springkonkurrencerne. 
Om jeg skal le eller græde, ved jeg 
ikke rigtigt, men underholdende var 
det da. Det er ganske tydeligt, at 
de ikke har nogen springtraditioner, 
for ikke en eneste rytter kan se en
afstand, ride en vending eller finde ud 
af lige at sætte hesten før springet. 
Det var meget halsbrækkende 
ridning, og i en klasse, der svarer 
til LB niveau, formåede flere at slå 
en kolbøtte med hesten. Flere af 
hestene sprang med ganske god 
kapacitet, og en PRE kan sagtens 
blive en habil springhest. Men stiler 
man efter S-niveau, så er en PRE 
ikke lige det oplagte valg. Ønsker 
man derimod en god allroundhest 
med vægt på dressuren, så er 
den mange andre racer særdeles 
konkurrencedygtig. 

Udpegningen af Champions for yngre 
og ældre heste var også en af de 
ting, vi absolut skulle følge med i, og 
det var en særdeles god oplevelse. 

Fremvisningen af disse heste på 
traditionel spansk maner var så 
exceptionel god, at det var helt svært 
at sidde stille på stolen, og ikke bare 
bryde ud i jubel. Desværre havde jeg 
ikke videokamera med, og da der 
er forholdsvis mørkt inde i hallen, 
fik jeg ikke billeder, der er specielt 
gode. Men hvor ville jeg ønske for 
mange danske fremstillere, at de 
fik muligheden for at se sådanne 
fremvisninger en dag, for de var så 
perfektionistiske, at man bare sad 
måbende tilbage. 

De andre år har der været stor 
fokus på heste i de sjældne farver. 
Det var ikke nær så fremtrædende 
i år. Selvfølgelig var der heste i 
specialfarverne med, men som før 
var det gennemgående skimlerne, 
der dominerede. Det er også her, vi 
stadig ser de bedste eksemplarer, 
og der skal arbejdes nogle flere år 
med de farvede, før de for alvor kan 
blande sig i toppen.

Et møde med ANCCE blev det også 
til, og her fik vi en lang snak om 
viderekåring uden for Spanien. 
ANCCE er meget tilfredse med 
vores arbejde, og ser os gerne 
som arrangører af en viderekåring i 
Norden. Det har vi selvfølgelig taget 
til os, og vi er så småt begyndt at gøre 
det til en realitet, da vi i foreningen 
også gerne ser en optimering af 
avlen uden for Spanien. 

SICAB er en stor og spændende 
oplevelse, når man er bidt af den 
Spanske hest, og jeg kan kun 
opfordre folk til at tage af sted, 
hvis man skulle få mulighed for det. 
Jeg står gerne til rådighed mht. fly, 
indkvartering samt andre praktiske 
detaljer - også i forbindelse med 
messen - hvis nogen skulle have lyst 
til at deltage.

Dette indslag i udstillernes konkurrence vandt overlegent 1. 
præmien for deres show. Det var fantastisk at se de to ryttere ride 
rundt og få den tredje hest med, som gik hestene i en kvadrille. 
Showindslaget kan ses på www.sicab.tv

Brun hingst fra Escalera stut-
teriet (brændemærket er en 
stige). Se flere fotos på næste 
side fra SICAB.

SICAB 2010SICAB 2010
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Champion hoppe - Lirona RAM Reserve Champion hoppe - 
Cantinera R H

Denne hoppe havde også en 
hvid plet på maven og høje 
sokker. Sabino broget?

Klassisk, racetypisk hingst af 
den gamle type.

“Sports PRE” - lange ben, luft 
under sig - og stadig meget 
racetypisk.

Palominofarvet hingsteplag.

Garrocha rytter i aftenshowet. PRE i lange liner. Det kan 
spanierne altså.

Springning - halsbrækkende og 
underholdende!

I Doma Vaquera og Alta Es-
cuela finder man de dygtigeste 
ryttere i Spanien.

Præsentation af alle rytterne i 
Alta Escuela konkurrencen.

Vaquera rytter på sin kulsorte 
PRE hingst.
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Hestekongres 2011 - referat 1
Af Lika Ottosen

Lørdag den 29. januar blev 
der afholdt ”Hestekongres” 
i Fredericia. Vi var to 
bestyrelsesmedlemmer, der drog 
af sted – jeg og vores kasserer, 
Anette Thestrup. 

Det er en årlig; tilbagevendende 
begivenhed, som bliver afholdt 
af Videncentret for Landbrug 
– Heste (tidligere Landskontoret 
for Heste. red.)

Dagen bestod af en formiddag 
med årsberetning ved formand 
Hans Martinus Jørgensen og en 
faglig beretning ved Chefkonsulent 
Jørgen Kold. Så var der frokost og 
herefter den faglige eftermiddag. 

Formiddagen havde mange ting 
oppe at vende. Transport af heste 
– er det erhverv? Der var tale om, 
at man ville stoppe med at afholde 
de to dages kompetencekurser, 
som mange har taget de senere 
år for at måtte køre med andet 
end deres egne heste. Kurserne 
vil undervisningsministeriet til at 
afskaffe – og dette ønsker man 
ikke! Det giver ingen mening 
at stoppe for disse kurser, 
uden at der bliver ændret i 
lovgivningen. Der var tale om at 
nedsætte et udvalg, hvor Dansk 
Rideforbund ville samarbejde 
med andre europæiske lande om 
transportlovgivningen (og hermed 
prøve at påvirke lovgivningen i 
EU).

Der blev også talt om, hvor stor 
en del af samfundsøkonomien 
heste sektoren er blevet i dansk 
økonomi. Vi er ved at blive en 
magtfaktor!  Man er begyndt at 
tage hesteavl alvorligt. Så blev der 
talt om brændemærkning. Det er 
nu vedtaget, at brændemærkning 
er forbudt i EU, men man gør 
det stadig i Tyskland og Spanien 
(og det har man fået lov til?!). 
Herefter var der en debat, hvor 
hele salen kunne komme med 
spørgsmål.

Efter frokost var der så flere 
forskellige foredrag. Her havde 
Anette og jeg aftalt hjemmefra, 
at vi ville følge forskellige emner 

for at få mest muligt med hjem. 
Vi deltog dog begge i emnet: 
Hestens status i den dyreetiske 
diskussion. Det var et meget 
spændende indlæg med en meget 
underholdende foredragsholder, 
nemlig Professor Peter Sandø, 
formand for ”Det dyreetiske råd”. 

Han fortalte om hestens rolle i 
gennem tiden; fra trækdyr til nu 
– fritidsfornøjelse. Hvad er der 
sket med status for vores heste? 
På den ene side rangerer heste 
på linje med hunde og katte ved 
at være et familie- og hobbydyr. 
Men heste bliver i højere grad 
end fx hunde behandlet som 
produktionsdyr. 

Det er almindeligt at sælge voksne 
heste – det er også almindeligt 
at slagte eller aflive heste, når 
de ikke længere kan bruges til 
noget. Heste og transport er ”big 
business”. Heste har altid rangeret 
højt på den sociozoologiske skala. 
Den har høj status og har altid 
haft det set i forhold til andre 
landbrugsdyr; som køer og grise. 

I den første lov om ”dyreværn” 
står hesten forrest. Loven er 
fra 1882, men alligevel er det 
stadig høj status at have en 
hest; også i udviklingslandene. 
Der er man stadig rig, når man 
har en hest. Her hos os har 
hesten fået en ny rolle, som 
hører under oplevelsesøkonomi 
- og den fungerer efter samme 
lovmæssigheder som andre 
økonomier.   

Hvordan ser vi så på heste med 
dyreetiske øjne? I de senere år 
er der sket en stigning i antallet 
af hestetrænere, som bruger 
”naturlige metoder” eller ”Natural 
horsmanship”; altså at få et 
naturligt forhold til sin hest. Men 
hvad er så det? Bliver hesten så 
ens ven, partner, eller underkaster 
den sig for mennesket som en, der 
hersker over den? Eller er vi deres 
tjenere?  Metoderne er mange, 
men fælles for dem - havde vores 
foredragsholder opdaget – er, 
at mange af disse mennesker, 
som påstår, at de træner på en 
naturlig måde, er holdt op med at 
bruge ridehjelm!  Er det så fordi, 

de tror, de er så gode venner 
med deres ”partnere”, at de ikke 
længere falder af? 

Peter Sandø var en meget 
underholdende foredragsholder 
med mange gode indspark. Og 
mange ting man kunne tænke 
over! Han var også omkring 
loven i forhold til ”heste hold” 
– ”burheste”. Hvordan loven om 
hold af heste set med etiske øjne 
måske skal ses efter i sømmene 
fra hestens synspunkt. Bliver en 
hest mere glad af, at der er højere 
til loftet? Skulle man i stedet 
tænke over det etiske i, at man 
må holde et flokdyr alene? Og 
ikke mindst udsagnet ”Holdninger 
er gratis, men lovgivning koster 
penge” sad jo lige i skabet. Forud 
for arbejdet med hesteloven var 
der i hestekredse stor enighed om 
behovet for en lovgivning, som 
skal sikre, at alle heste får opfyldt 
deres behov. Undervejs blev det 
dog klart, at en sådan lovgivning 
kommer til at koste rigtig mange 
penge for de hesteejere, som 
efter lovens indførsel ikke 
opfylder kravene til indretning 
af deres stald. Så der er stadig 
behov for at se på, hvordan man 
får loven og etikken til at hænge 
sammen. 

Professoren var også inde på, at 
det handler om, at hesteverdenen 
samarbejder om, hvordan vi 
skal komme videre med at gøre 
lovgivning på hesteområdet 
bedre. Her kom Ulf Helgstrand fra 
Dansk Ride Forbund på banen og 
fortalte, at man allerede er i gang 
med et samarbejde, også med 
andre europæiske ride forbund. 
Men også at man samarbejder 
med Dansk varmblod og Islænder 
foreningen om at kikke nærmere 
på lovgivningsområdet; også på 
EU plan. Så det sidste ord i den 
sag er nok ikke sagt endnu.

Der var mange andre spændende 
foredrag i løbet af en meget lang 
dag. Og til næste medlemsblad, vil 
jeg skrive om ”Nedsat frugtbarhed 
– infektion i livmoderslimhinden”, 
som også var et særdeles 
spændende og ikke mindst meget 
aktuelt emne for alle hesteavlere.
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Nyt fra stambogen
Nyhedsbrev fra ANCCE
I 2010 behandlede stambogen 
næsten 180.000 ansøgninger om 
ydelser fra hele verden. Der har 
været en tilgang på 12,5% alene i 
år for registrering af heste, og især 
i udlandet har der været en stor 
tilgang af ansøgninger om ydelser. 
Der er også kommet 7 nye lande til, 
som nu er samarbejdende foreninger 
under ANCCE. Derudover har ANCCE 
arbejdet hårdt på at nedsætte 
ekspeditionstiderne på alle ydelser.

Sidste år blev der ekspederet 11.000 
ansøgninger om ejerskifte, hvilket 
indikerer, at der altså bliver solgt 
heste på trods af krisen. Derudover 
blev der oprettet 3.237 nye 
avlerkoder, hvilket er en stigning på 
7% i 2009. 

Blandt de syv nye lande er Israel, 
Kazajistan, Jordan og Kroatien, og 
alle landene har ønsket at registrere 
deres PRE heste under ANCCE. 
Antallet af nye registreringer af 
PRE heste verden over er nu oppe 
på 177.615 heste fordelt på 50 
lande, og heraf er de 85% af de nye 
registreringer på heste, som står i 
Spanien.

Her i Danmark har vi behandlet 
følgende siden midten af 2008:

Indskrivning af føl – kode 103
I 2008: 49 ansøgninger, 4 pas blev 
udstedt (her var der bl.a. tale om 
gamle årgange – føl, som militæret 
ikke havde lavet pas på).

I 2009: 21 ansøgninger, 59 pas 
udstedt.

I 2010: 24 ansøgninger, 27 pas 
udstedt.

I alt 94 ansøgninger, og 90 udstedte 
pas. De resterende 4 pas er udstedt 
i 2011.

Ejerskabskort – kode 413
I 2008: 120 ansøgninger, 120 blev 
udstedt.

I 2009: 6 ansøgninger, 6 udstedt.

I 2010: Ingen.

I alt 126 ansøgninger og 126 
udstedt.

Ejerskifte – ejerskabskort – kode 
619
I 2008: 5 ansøgninger, 4 udstedt.

I 2009: 32 ansøgninger, 27 udstedt

I 2010: 42 ansøgninger, 45 udstedt.

I alt 79 ansøgninger og 76 udstedt. 
De resterende 3 er udstedt i 2011. 

Blodprøver – kode 516
I 2008: 15 ansøgninger, 0 resultater

I 2009: 64 ansøgninger, 35 
resultater

I 2010: 1 ansøgning, 44 resultater

I alt 80 ansøgninger og 79 resultater. 
Den resterende er lavet i 2011. 

Avler- og ejerkoder – kode 700
I 2008: 25 ansøgninger, 4 udstedt.

I 2009: 15 ansøgninger, 36 udstedt.

I 2010: 16 ansøgninger, 16 udstedt.

I alt 56 ansøgninger og 56 udstedt.

Det er meget tydeligt, at stambogen 
har fået indarbejdet en rutine, som 
gør, at tingene er blevet effektiviseret, 
og at ekspeditionstiden dermed også 
er nedsat.

ANCCE gør meget ud af at promovere 
stambogen og hele organisationen 
og har sidste år deltaget i ikke 
mindre end 25 hestearrangementer. 
Derudover har ANCCE også deltaget 
i møder med bl.a. WBFSH (World 
Breeding Federation for Sports 
Horses).

Til det seneste møde med WBFSH 
blev det besluttet, at mødet i 
2011 skal afholdes i Sevilla, og at 
ANCCE skal være hovedarrangør. 
Dette er en stor chance for ANCCE 
at kunne promovere PRE hesten 
som en sportshest og ikke mindst 
vise, at PRE hesten er fuldt ud 
konkurrencedygtig.

På den korte tid, som ANCCE har 
administreret stambogen for PRE 
heste, er resultatet, at de har 
forbedret kvaliteten, effektiviteten 
og troværdigheden. Dette har 
bl.a. udmøntet sig i International 
anerkendelse og ikke mindst, at 
ANCCEs model for håndteringen af 
en stambog er kopieret af andre 
avlsforbund; især i Europa. 

Sidste efterår blev den første 
Amerikanske Hestekongres afholdt 
i Mexico, og her tilkendegav de 
sydamerikanske lande deres 
begejstring for ANCCEs arbejde og 
har med et endegyldigt dokument 

anerkendt ANCCE som den eneste 
administrator af stambogen for PRE 
heste. Dokumentet var underskrevet 
af følgende sydamerikanske 
foreninger: Mexico, Guatemala, 
Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Panama, Nicaragua og Honduras.

Indskrivning af føl
Husk nu, at der fra i år udstedes 
strafgebyrer til de avlere, som 
ikke overholder tidsfristerne for 
indskrivning af føl. Reglen er:
For føl født i 1. halvår, skal der være 
ansøgt om OG betalt til stambogen 
inden den 30. september
For føl født i 2. halvår, skal der være 
ansøgt om OG betalt til stambogen 
inden føllet er 3 måneder gammelt.

Farvegentest
ANCCE har udvidet tilbuddet om at 
få lavet farvegentest på to heste 
for den samme pris, som det ellers 
normalt koster at få lavet på en 
hest. Skynd dig at benytte dig af 
dette tilbud, som løber indtil den 
31. december 2011. Har din hest 
allerede givet blod til den fælles 
blodbank, behøver du blot at udfylde 
en ansøgningsblanket og sende 
den til foreningen. Er du i tvivl, om 
din hest har givet blod, så kontakt 
en af de to stambogsdelegerede i 
foreningen.

Når du får farvegentestet din hest 
via stambogen, så bliver den testet 
for alle de farver, som PRE hesten 
har: Skimmel, sort, brun, rød, pearl, 
champagne, cream osv. Når du får 
resultatet, modtager du en PDF, 
som består af 8 sider. Her er der 
udførligt vist, hvilke farver din hest 
har, og hvad den kan give videre til 
sit afkom.
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Andre nyheder fra hestesektoren
Hesteloven tages op til revision
Kilde: heste-nettet.dk

Til hestekongressen i Fredericia 
den 29. januar i år var hesteloven 
oppe til debat. Videncentret – Heste 
understregede overfor tilhørerne, 
at hesteloven er udarbejdet af 
Justitsministeriet på baggrund af 
de oplysninger og inputs, som de 
har fået fra div. avlsorganisationer 
m.v. Hesteloven har herefter 
været meget udskældt; især 
hvad angår størrelse på bokse og 
højde til loftet i en hestestald. At 
disse punkter i hesteloven ikke 
er tilfredsstillende skyldes bl.a. 
også, at tilbagemeldingerne fra 
de adspurgte organisationer har 
været for mangelfulde og/eller ikke 
eksisterende.

Derfor bliver loven nu revideret i 2012, 
hvor 8 danske hesteorganisationer 
går sammen om at udarbejde et sæt 
anbefalinger til Justitsministeriet. 
Loven har meget stor indvirkning 
på hele hestesektoren, og derfor er 
det vigtigt, at der bliver gjort noget 
ved det nu. Arbejdsgruppen, som 
skal udarbejde de nye anbefalinger 
består af: Dansk Ride Forbund, Den 
Danske Dyrlægeforenings sektion 
for hestedyrlæger, Hestens Værn, 
Dansk Islandshesteforening, Dansk 
Varmblod, Videncetret-Heste, 
Dansk Galop og Dansk Travsports 
Centralforbund.

Loven om hestehold trådte i kraft 
den 1. januar 2008, og i 2012 
– 4 år efter – skal loven sendes i 
høring om, hvordan den fungerer i 
praksis, og om der vil være behov 
for justeringer. Dette vedrører også 

den del af loven, der omhandler 
lysindfald og boksstørrelser og 
loftshøjder – alle punkter, der træder 
i kraft hhv. i 2016 og i 2020.

Arbejdsgruppen udarbejder de nye 
justeringer på baggrund af, at hesten 
er et brugsdyr, og dens velbefindende 
skal derfor sikres gennem 
mindstekrav. Arbejdsgruppen blev 
nedsat den 15. december 2010 og er 
allerede i fuld gang med at udarbejde 
diverse justeringer til loven.

Arbejdsgruppen er enige om, at der 
skal være et stærkt samarbejde på 
tværs af hesteorganisationerne, 
sådan så alle forhold evalueres og 
alle aspekter tages i betragtning – 
alt på det grundlag, at hestevelfærd 
skal sikres bedst muligt.

Følgende punkter indgår i arbejdet 
med anbefalingerne:
Loftshøjde
Boksstørrelse
Lysindfald
Foldregler
Artsfællekontakt
Rumfang pr. hest
Hopper på stald ved foling
Regler for opbinding
Relevant faglig uddannelse for 
pasning af heste

Næste møde i arbejdsgruppen er den 
17. marts 2011

Nye regler i hesteloven
Kilde: Magasinet Hest

Loven om hestehold er udarbejdet 
sådan, at der har været 
overgangsperiode, så hesteejere 
kunne nå at få orden i forholdene, 
inden loven trådte i kraft. Disse 

PRE vinder fotokonkurrence
Magasinet Hest havde lavet en fo-
tokonkurrence, hvor vinderen fik et 
halvt års abonnement på Magasinet 
Hest.

Simone Storm Salling var en af dem, 
der sendte et foto ind - og min-
sandten, om hun ikke vandt!

Simone ejer PRE vallakken Hidalgo 
27, og det var med et smukt og 
stemningsfyldt vinterfoto, som tog 
kegler hos juryen. 

Redaktionen ønsker Simone og 
Hidalgo tillykke med præmien og 
ikke mindst for at sætte PRE hesten 
i fokus.

paragraffer trådte i kraft pr. 1. januar 
2011: 

§5
Det er ikke længere tilladt at have 
heste opstaldet i spiltove. Dog må 
hesten godt opbindes i max. 2 
timer og under opsyn, såfremt det 
er at lære hesten at stå bundet. 
Hvis hesten allerede har lært at stå 
bundet uden opsyn, må den stå der i 
max. 2 timer. Ved stævner, dyrskuer, 
transport og lignende må hesten stå 
bundet i længere tid.

§12
Alt, hvad hesten kommer i berøring 
med, skal være sikret, så hesten ikke 
pådrager sig skader. Dette inkluderer 
den boks/det rum, som hesten 
befinder sig i, på staldgangen, på 
folden m.v. Udstyr til foder og vand 
skal også ses efter hver dag, at 
det er intakt og uden risiko for, at 
hesten kan pådrage sig skader på 
det. Er tingene ikke i orden, skal de 
udbedres straks.

§ 13 
Der skal være et sundt indeklima 
i stalden. Det indebærer, at 
luftcirkulation, støvindhold, 
temperatur, relativ luftfugtighed og 
koncentration af luftarter (f.eks. 
ammoniak) skal holdes på et niveau, 
som ikke er skadeligt for hesten. 
Desuden skal der sikres tilstrækkelig 
luftskifte gennem ventilation.
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Referater fra bestyrelsesmøder
Referat fra bestyrelsesmøde 
i januar 

Formandens punkt
Stafgebyr opkræves af ANCCE 
fra 1. januar, hvis man betaler 
følindskrivninger for sent.

Ejerskabskort og ansøgningsblanket 
skal sendes til Spanien nu og ikke kun 
ejerskabskort (+ ejerskabserklæring, 
hvis der ikke er ejerskabskort)

Sverige
Den svenske forening er nu delt 
op i to foreninger igen; dog ikke 
som følge af stridighed. Den ene 
forening tager sig udelukkende 
af stambogsarbejdet. Den anden 
forening tager sig af morfologiske 
konkurrencer og er også for ejere af 
PRE krydsninger.

Bærbar til foreningen
Vi har fået en bærbar computer i 
foreningen. Problemer med ANCCEs 
konkurrenceprogram, da der kun er 
én licens. Andre lande har samme 
problem, men ANCCE har lovet at 
løse det.
 
Landskontoret hedder nu 
Videncentret for Landbrug - Heste
Der foregår mange spændende 
ting i Videncentret for Landbrug/
Heste men der er pt. ikke nogen 
bestyrelsesmedlemmer, der kan 
deltage i arrangementerne, da det 
altid er i Århus på hverdage i normal 
arbejdstid. Det kunne være rart at få 
et medlem, der havde mulighed for at 
deltage i bare nogle af aktiviteterne.

Der er snart møde om den fælles 
1-dages materialeprøve på 
Videncentret for Landbrug/Heste. 
Det er aftalt med medlem Lis 
Kristiansen, at hun deltager ved 
mødet; hun har selv haft hingst med 
til materialeprøven og er uddannet 
dommer ved Videncentret for 
Landbrug/Heste

SICAB 2010
Maybritt mødtes med lederen af den 
Internationale afdeling fra ANCCE til 
SICAB. ANCCE synes, vi skal have 
gang i en viderekåring. Det skal 
samles for de nordiske lande. 
Vi satser på at afholde en 
viderekåring i 2012. Zuzette laver 
udkast til, hvornår vi har deadline 
for hvad; i forhold til viderekåring + 
udkast til dato for arrangementerne 
(DAMOCHA og viderekåring).

DAMOCHA 2011
DAMOCHA bliver i år afholdt på 

Fredericia Rideklub. Vi har de 
to sidste år prøvet at arrangere 
dressurstævne i forbindelse med 
DAMOCHA, men det aflyser vi i år, 
da der ikke har været tilstrækkelig 
interesse for at deltage. I stedet skal 
der gøres en indsats for at få heste 
ejerne til at stille deres 1 års plage 
og vallakker i alle aldre til DAMOCHA. 
Der vil være en specialtitel for 
”Bedste 1 års” og ”Bedste vallak”.

Herning 2011
Maybritt kontakter messehallerne for 
at få en afklaring på, om vi må have 
en stand på messen. DV afgør, om 
andre avlsforbund på have stande. 
Efter mødet blev det afklaret, at DV 
ikke ønsker avlsforbund på messen, 
som ikke er samarbejdspartnere 
med DV.

Kåring 2011
Dato: 30. april - 2. maj 2011.

6 heste er forhåndstilmeldt i 
Nordjylland, 1 på Fyn og 1 på 
Sjælland.
Vi åbner nu for rigtig tilmelding: 
Sidste tilmelding er den 1. april 
2011, hvor vi skal have modtaget 
ansøgningsblanketten, og der skal 
være betalt til denne dato.

Der vil blive opsamlingssted i 
Nordjylland, på Fyn og på Sjælland

Evaluering af messen HESTELIV i 
Frederiksborg Centret

Evaluering: Vi brugte rigtig meget 
tid i forhold til udbyttet (bemanding 
2 - 3 personer i 3 dage). Vi tager 
op i efteråret, om vi skal være med 
igen. Messen var en succes ifølge 
arrangørerne. Vi synes, at det var 
for dyrt i entré. Det var primært 
salg, der var på standene, og folk 
skal ikke betale for at komme og 
handle; der bør ske noget mere på 
opvisningsbanen. Hvis vi skal med 
en anden gang, skal vi være i hallen 
og ikke i forhallen, der går folk bare 
forbi.

Dyrskuer
Vi aftalte, hvad ærespræmier til 
dyrskuerne skulle være. Der bliver 
ikke P.R.E. show til Roskilde Dyrskue 
i år.

Områderepræsentanter
Baggrunden er, at vi har prøvet 
at lave en masse arrangementer 
i foreningen, men deltagelsen fra 
medlemmernes side er mildest talt 
ikke eksisterende. Arbejdspresset 
på bestyrelsen er stort taget i 

betragtning af, at det er frivilligt 
arbejde. Bestyrelsen vil i stedet 
fokusere på at bruge kræfterne til 
centrale opgaver og derfor lægge 
sociale, faglige og øvrige aktiviteter 
ud til områderepræsentanter, 
som kan tage fat lokalt og afsøge 
medlemmernes behov og arrangere 
lokale aktiviteter. Bestyrelsen vil 
de næste par år udelukkende have 
fokus på:

Drift af foreningen
Stambogsarbejde
Basiskåring
DAMOCHA
Kvalificering af avlsdyr
Promovering af racen til de store 
dyrskuer, store hestedag og enkelte 
hestemesser.
Støtte til områderepræsentanter

Eventuelt
Opgørelse over årets arrangementer

Marts: Generalforsamling i Odense: 
6 medlemmer deltog udover 
bestyrelsen.
 
Marts: Foredrag i Ringsted ved 
Nanna Luthersson: ”OCD og andre 
vækstrelaterede sygdomme”. 
Antal deltagere: 7 medlemmer, 2 
bestyrelsesmedlemmer.

April: Foredrag om hove, 
foderrelatererede sygdomme og 
sadler i Nordjylland: 2 tilmeldinger, 
heraf 1 bestyrelsesmedlem: 
Arrangement aflyst.

Juli: Mønstringskursus på Fyn: Ingen 
tilmeldinger.

Juli: Sommerfest: 2 medlemmer 
(med partner og børn) deltog udover 
bestyrelsen.

August: DAMOCHA i Ringsted:
30 tilmeldte heste, 27 deltog, heraf 
14 heste fra Danmark og 13 fra 
Sverige. 18 af de tilmeldte heste var 
ejet af medlemmer af Dansk P.R.E. 
Avlsforening

August: Stævnedag i forbindelse med 
DAMOCHA i Ringsted: 3 tilmeldinger. 
Alle 3 var også tilmeldt DAMOCHA: 
Stævnedag aflyst. 

September: Foredrag i Ringsted 
ved Nanna Luthersson: ”Fodring af 
avlsdyr”. Deltagere:
3 medlemmer og 2 
bestyrelsesmedlemmer.

Arrangementer bestyrelsen 
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ellers har deltaget i:

Juni: Roskilde Dyrskue
Juni: Det Fynske Dyrskue
September: Store Hestedag på 
Roskilde dyrskueplads
September: Hestival hos Tika 
Rideudstyr
November: Hesteliv, messe i 
Frederiksborg Centeret.

Referat fra bestyrelsesmøde 
i februar

Formandens punkt

Hingstekatalog
På opfordring fra flere medlemmer 
besluttede vi, at hingstekataloget 
2012 skal udkomme sammen 
med december nummeret af 
medlemsbladet. Det er for sent, at 
det først udkommer til marts. Der er 
mange hoppe ejere, som ser efter 
hingst til årets bedækningssæson 
allerede fra årsskiftet.

Vi besluttede også, at det skal være 
muligt for avleren at få en annonce 
for deres stutteri i kataloget. 
Kataloget skal helst kunne hvile 
i sig selv økonomisk, hvilket har 
været tæt på at være et problem i 
år. Derfor sættes prisen også op til 
næste år.

Stambogen
Det kører stadig fint i stambogen. 
Der kan dog ind imellem være 
lange ekspeditionstider, og det er 
ofte laboratoriet i Spanien, der 
er stopklodsen. Charlotte sørger 
hele tiden for at samle op på de 
afventende ydelser og rykker, når 
der er gået for lang tid.

DAMOCHA 2011
ANCCEs konkurrenceudvalg 
afholder 2 møder i løbet af året. For 
konkurrencer, der skal afholdes i 1. 
halvår, mødes konkurrenceudvalget 
i januar og udpeger dommerne. 
For konkurrencer, der afholdes i 2. 
halvår, er der møde i maj måned. 
Dvs. vi får først at vide, hvem der 
skal være vores dommer til dette års 
DAMOCHA i maj måned.

Vi har sørget for at søge om 
konkurrencen i god tid, så 
konkurrencen samtidigt er 
kvalificerende til SICAB. Vores 
konkurrence er en kategori B.

ANCCE hæfte på dansk
ANCCE udgav sidste år et meget 
flot hæfte om PRE hesten og 
organisationen ANCCE. Den er 
oversat til flere sprog, bl.a. Engelsk 
og Svensk. Vi kunne godt tænke os 

at få den på dansk, da hæftet er 
meget populært, når vi har det med 
til uddeling til div. arrangementer. 
Der er dog ikke budget i år til at få 
den trykt på dansk, men i stedet 
oversætter vi den, og den kan 
derefter downloades fra ANCCEs 
hjemmeside.

Præmier og merchandise
Det er ikke gået så godt med årets 
PRE kalender, og vi dropper indtil 
videre at få lavet en ny til næste år. 
Det var måske mere en idé at lave 
en evighedskalender (ingen dage på 
datoerne), hvor vi ikke er afhængige 
af at få den solgt over året. Skal 
vi lave en evighedskalender, skal 
billederne være spektakulære. Krus 
og pins er noget mere populære, og vi 
har stadig et lager, som vi kan sælge 
ud af til dette års arrangementer. 
Jakker og veste er der også bud 
efter, men ikke så meget, at vi skal 
bestille flere.

Vi besluttede, at underlag med 
foreningens logo (kun ovalen med 
hesten) kunne være en god idé 
til præmier til f.eks. dyrskuer og 
DAMOCHA. Mette indhenter tilbud 
på både underlag og brodering. Vi vil 
dog ikke have et lager liggende, men 
i stedet kan medlemmerne bestille, 
hvorefter vi indkøber underlag og får 
dem broderet. Pris kommer senere.

Basiskåring 2011 
Der er forhåndstilmeldt 11 heste 
til basiskåring og 3 til ID kontrol 
(udbytning af grøn stamtavle til 
hestepas). Størstedelen af hestene 
befinder sig i Jylland, og vi gik i 
gang med at finde ud af, hvem der 
kan stille et sted til rådighed til 
opsamling.

I Nordjylland er der en avler, som 
har hele 3 heste til basiskåring, og 
derfor godkendte vi, at opsamlingen 
foregår der. Opsamling i Nordjylland 
bliver derfor hos Stutteri Nedergaard 
i Spøttrup.

På Fyn er der to heste, der skal 
basiskåres, og de står begge i 
Odense. Maybritt finder ud af, hvor 
de to kan mødes til en opsamling.

På Sjælland er der 2 basiskåringer 
og 3 til ID kontrol. De er næsten alle 
i Nordsjælland, så der samles op på 
Stutteri Korsmosegård i Græsted.

Når vi begynder at få de rigtige 
ansøgningsblanketter til basiskåring, 
skal vi se på, om vi skal finde et 
opsamlingssted mere i Jylland (midt 
eller syd). Der er frist til ansøgning 
den 1. april 2011. 

EQUITANA
ANCCE afholder et møde den 15. 
marts for de Europæiske foreninger 
i forbindelse med hestemessen 
EQUITANA i Essen. Zuzette og Lika 
tager af sted for bl.a. at promovere 
DAMOCHA 2011 og viderekåring i 
2012.

Hestekongres 2011 
Anette og Lika tog til den årlige 
Hestekongres i Fredericia den 29. 
janaur. Der er altid nogle meget 
spændende foredrag henover dagen. 
Alle kan deltage i hestekongressen. 
Lika og Anette fortalte, at talerstolen 
er lidt meget vel præget af DV, men 
i salen sidder der hestefolk fra alle 
avlsforbund, og alle bliver hørt, når 
man har kommentarer til diverse 
emner. 

Lika og Anette har taget referat fra 
de foredrag, som de havde meldt til. 

Generalforsamling 2011 
Ringsted hallerne er booket til dette 
års generalforsamling.

PRE træf
Nogle gæve jyske medlemmer har 
taget initiativ til at samle PRE ejere 
til et træf den 19. februar. Det er et 
rigtigt godt initiativ, da mange nye 
PRE ejere savner et netværk af PRE 
kendere. Vi glæder os til at høre, 
hvordan det gik.



Priser i foreningen 2011
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

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

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

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

231 Kopi af ejerskabskort 500 kr.

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

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

309 Eksport certifi kat 400 kr.

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

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

504 Genotype (blodprøve) 800 kr.

516 Blodanalyse (DNA) 800 kr.

528 Forældre verifi kation (blodprøve) 800 kr.

607 Ændring af hestens navn 1.100 kr.

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

700 Avlerkode 1.480 kr.

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

Bedækningsattest pr. stk. 110 kr.

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

B-medlem - støtte/passiv medlem 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

FARVER SORT/HVID

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

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

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

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN

Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

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

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

Hingstepræsentation på hjemmesiden 200 kr.

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


