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Formandens klumme

Så blev det oktober og dermed 
efterår. Mange heste er kommet 
på stald igen efter nogle måneder 
under åben himmel i en sommer, 
som heller ikke i år var så 
fantastisk. Hvor Sjælland sidste 
år druknede i skybrud, kom 
turen til Fyn og Jylland i år. Så 
regnen var meget ulige fordelt, 
og det er heller ikke alle, der har 
været lige heldige med vejret til 
høsten og stråfoderet.

Det står også stadig sløjt til med 
salgsheste. Der har været mange 
”osere”, men det er et fåtal af 
heste, der er blevet solgt. I år 
er der kommet det højeste antal 
P.R.E. føl nogensinde; nemlig 
25 stk., og det er afgørende for 
avlerne at få solgt føllene, så 
er der er plads og ikke mindst 
økonomi til næste årgang. 
Avlerne har taget konsekvensen 
og sat priserne ned på deres 
heste, men det har ikke rigtigt 
sat gang i salget. Rigtig ærgerligt, 
for føllene og unghestene tegner 
godt. 

Avlerne ved, at rytterne vil have 
heste med gangarter; og det 
har avlerne rent faktisk lavet. 
Det kunne med al tydelighed 
ses til årets DAMOCHA, hvor de 
unge heste havde både aktion, 
fremad- og indundergriben i 
kombination med det høje løft. 
Det er ikke nogen tilfældighed, 
at unghestene er faldet sådan 
ud, for avlerne har sørget for 
at indkøbe heste med gode 
gangarter til deres stutterier. Og 
hvis der er nogen hesteavlere, 
der ved, hvor vigtige gangarter 
er, så er det vist de danske. Vi 
er i hård konkurrence med andre 

racer, så det er ofte gangarterne, 
der er afgørende for, om en rytter 
køber en P.R.E. eller en hest af 
anden race. Derudover var det 
også glædeligt at se, at avlerne 
under ingen omstændigheder 
ønsker at gå på kompromis 
med racetypiskheden for at få 
gangarterne. Til gengæld har de 
ikke så travlt med at få dem op i 
DV størrelse, hvilket faktisk heller 
ikke er ønskeligt. Det er bl.a. 
årsagen til, at ANCCE også har 
sat et maximumsmål på racen; 
både for at bevare racetypen, 
men også for holdbarheden. 

Sommeren gik med landets 
dyrskuer og ikke mindst Store 
Hestedag i starten af september, 
og vi er altid med for at promovere 
racen. Det er især vigtigt i disse 
tider for at få sat fokus på racen 
og få interesserede ud og se 
salgshestene. Det er stadig de 
voksne, redne heste, der er de 
mest interessante for køberne, 
så hvis avlerne lægger et stykke 
arbejde i deres heste, og får dem 
tilredet, så er der helt klart noget 
at vinde der. OL er også altid med 
til at sætte fokus på vores race; 
med Fuego som det helt store 
trækplaster. Alle vil ha’ en Fuego! 
Og det kan de skam også få. Jeg 
har da set flere ”Fuego-emner” i 
de unge, danskavlede årgange. 

Foråret og noget af sommeren 
gik også med at behandle og 
bearbejde nogle indkomne klager, 
hvor det overordnede emne var 
beløbet for stambogsydelser. 
Der var bl.a. indsigelser mod, at 
vores forening har højere priser 
end ANCCE. Men der skal nu 
engang dækkes omkostninger ind 
i forbindelse med forsendelser, 
og anbefalet post er rigtig dyrt! 
Derudover tjener foreningen lidt 
på nogle ydelser og har tab på 
andre. Basalt set skal foreningen 
også tjene penge for at kunne 
blive ved med at give tilskud 
til f.eks. DAMOCHA, som løber 
med underskud hvert år. Tjener 
foreningen ingen penge, vil det 
hurtigt være slut med diverse 
aktiviteter. 

Det er jo ikke noget nyt, at vi 

har finanskrise. Den har nu 
varet i 4 år, og der er mange, 
der er ved at være kørt trætte. 
Så der er ikke noget at sige til, 
at penge har den store prioritet 
i alle hjem. Der skal spares for 
at få det hele til at løbe rundt. 
Derfor blev der også gjort noget 
ved priseren for at lette tingene 
lidt. Men nu er vi på den igen, 
for stambogen har sat priserne 
op pr. 1. september 2012 i kraft 
af, at både skatten og momsen 
er sat op i Spanien. Det varsel fik 
vi blot 3 uger før 1. september, 
og det mente vi ikke, at vi kunne 
byde vores medlemmer. Derfor 
er priserne uændrede frem til 
31. december 2012. Til den 
1. januar 2013 vil der komme 
prisstigninger; men kun på 
nogle af ydelserne. Vi lægger de 
nye priser ud på hjemmesiden i 
november måned.

Til slut vil jeg ønske jer alle et 
rigtigt dejligt efterår med mange 
gode ture i skoven sammen med 
jeres PRE heste. Jeg ønsker også 
avlerne god vind og håber, at 
der flere, der får øjnene op for 
de dejlige, unge heste, der er 
fremavlet, og som ønsker, at det 
skal blive deres.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Roskilde Dyrskue 2012
Af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Lika Ottosen.

Så blev det igen tid for landets 
dyrskuer, og dyrskuet i 
Roskilde er det første på vores 
sommerprogram. Men sommer 
er så meget sagt! Filmrullen 
med junivejret anno 2012 var 
tilsyneladende knækket, så 
efteråret blev genudsendt i 
stedet! Og vi kan jo ikke blive 
ved med at være heldige med 
vejret, så i år fik vi regn og rusk 
– og det var til tider ret koldt!

Eftersom jeg nu igen har hele 
standen stående, tænkte jeg, 
at den hellere måtte ses efter 
i sømmene inden torsdag 
for mugne småkager, utætte 
kasser, mus i diverse og gamle 
kaffesjatter i termokanderne. 
Der var ingen af delene, men 
til gengæld kom jeg til den 
konklusion, at nu skal standen 
altså neutraliseres! Den formerer 
sig nemlig om vinteren, har jeg 
fundet ud af! Den stand jeg med 
nød og næppe kunne have i min 
bil efter Store Hestedag sidste 
år, kunne nu overhovedet ikke 
være der! Så jeg måtte skifte 
til kassevognen og pakke hele 
molevitten om igen. Og så var 
vi klar!

Jeg kørte først sent om 
eftermiddagen for at undgå at 
sidde i kø, og det var et godt 
træk. Jeg kunne køre lige derud, 
og så kom næste store opgave: 
At finde standpladsen. Lika havde 
fået alt materialet om skuet og 
vores stand, og hun havde travlt 
oppe på tribunen, da der er om 
torsdagen altid er generalprøve 
på hesteshowet. Og her speaker 
Lika det meste. Lika mente 
bestemt, at standen skulle ligge 
ved 4H på en græsplæne overfor 
Ring III (grusbanen). Den havde 
nr. 544. Jeg ledte som en vanvittig 
– der var ingen standplads 544. 
Så i galop op til tribunen og finde 
Lika. Det viste sig, at Lika ikke 
havde haft læsebriller på, da 
hun skulle finde stand 544 på 
kortet. Der, hvor jeg havde stillet 
bilen med standen, stod der 
5x4. Stand 544 var såmænd den 

samme plads, som vi også havde 
sidste år ved grusbanen. Tilbage 
løb, flytte bilen og så i gang!

Og så var der tid til at hilse på de 
heste ejere, som både var med 
til at udstille og til at ride med 
i den store Roskilde kvadrille. 
Irene Bothmann og Sara Krabbe 
havde deres scenevante heste 
Lempa og Comprometedora 
med til kvadrillen, og der var 
overhovedet ingen slinger i 
valsen der. Hestene gik troligt og 
uden dikkedarer hele kvadrillen 
og gjorde fin reklame, når 
der blev skridtet af på vejene 
omkring pladsen.

I år var der 5 udstillede PRE heste. 
Anne Birgitte Krogh stillede med 
5 årige Lima de Cava, og eftersom 
Lima er goldhoppe, skulle den 
også gå gangartskonkurrencen. 
Hanne Kapitanska stillede med 
sin 3 års hoppe Mariquita II, Gina 
Christensen med sin 2 års hoppe 
Reina CXXXVI, Sara Krabbe med 
sin 2 års hingst Fuerte SJ og 
Charlotte Lund Jørgensen stillede 
med sin 7 års hingst Exquisito 
VII.

Det var en anden dommer i år, 
der skulle dømme hestene, og 
bedømmelserne var der sådan 
set ikke noget i vejen med. Men 
der skete desværre lidt forvirring 
undervejs, så det var nogle 
utilfredse udstillere, vi stod med 
lørdag morgen. Dommeren skrev 
ikke hestens karakteristik bag på 
deres plaketter, og der var også 
en gevaldig kommunikationsbrist 
og et vigtigt stykke papir, der 
blev væk, så Gina Christensen 
gik glip af at få at vide, at hendes 
2 års hoppe var udtaget til 
konkurrencen om skuets bedste 
2 års hoppe. Så da den ikke 
stillede til konkurrencen, blev 
den slettet fra listen. Rigtigt 
ærgerligt, og jeg kan godt forstå, 
at Gina var ked af det. 

Som lovet kom regnen fredag 
eftermiddag, og jeg måtte ”tørt” 
konstatere, at pavillonen ikke er 
vandtæt! Så var det jo godt, at 
jeg havde pakket plan B! Fuld fart 
ud til parkeringspladsen og hente 

redningen og tilbage til standen. 
Anne Birgitte havde sin meget 
høje kæreste med, og det skulle 
der blive god brug for. Jeg havde 
taget tagsektionen fra den gamle 
pavillon med, for den er nemlig 
vandtæt. Med Thomas højde 
og lange arme, fik vi sektionen 
lagt ud over pavillonens tag og 
bundet den godt fast. Og så 
kunne vi sidde i tørvejr. 

Standen blev besøgt af både 
nye ansigter og medlemmer 
af foreningen, og der var bl.a. 
et par stykker, som har haft 
PRE i et godt stykke tid. Vi 
opfordrede dem naturligvis til at 
blive medlemmer af foreningen 
og ikke mindst sørge for, at 
de fik ejerskiftet deres heste. 
Der var også en del, som søgte 
PRE heste, de ville købe. Og 
trenden er, at folk ønsker ”den 
fulde pakke”. De er ryttere og 
ønsker en hest, som ikke er alt 
for ung og rå, men som er lige til 
at sætte sig op på og ride. Dem 
har vi desværre ikke så mange 
af på salgslisten, og det er 
egentlig lidt underligt, eftersom 
foreningen har eksisteret i 18 
år, og der bliver i snit lavet godt 
20 føl om året. Det skal jo helst 
være sådan, at det er de danske 
avlere, der laver hestene til 
rytterne. Og sjovt nok var ønsket 
vallakker. Den er hermed givet til 
avlerne og heste ejerne derude.

Lørdag fik jeg selskab af Gunvor 
Ejstrup, som havde sat hele 
dagen af til at hjælpe med 
standen. Det var meningen, at 
Gunvor skulle have været der 
kl. 9, men der var trafikpropper 
i Osted udenfor Roskilde – og 
ifølge Gunvor, er det lige netop 
i denne flække, at nogen af de 
værste, danske bilister bor! Men 
vel fremme ved pladsen ringer 
Gunvor og siger, at nu er hun der. 
Jeg står ved hovedindgangen, 
Gunvor er ankommet til port 6, 
som er i den stik modsatte ende! 
Okay, endnu engang satte jeg i 
løb (jeg fik en del motion i løbet 
af den weekend) og fik hentet 
Gunvor.

Vejret var sådan la-la, og 
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Billedet af Fuerte SJ og Sara Krabbe fortæller alt om, hvordan ve-
jret var til dyrskuet. Der kom også en heftig tordenbyge om freda-
gen, så alt stod i ét!

man kunne godt mærke, at 
vejret havde gjort sit mht. 
publikumsantallet. Vi havde 
trods alt besøg på standen, og 
vi fik også en god sludder med 
Fjordhestefolket, mens de stod og 
ventede i den store slangegang. 
Kl. 19 lukkede vi standen og 
ville se noget af hesteshowet. 
Men det var blæst op, og vi stod 
og rystede af kulde. Vi kunne 
simpelthen ikke holde ud at stå 
stille og besluttede at køre hjem. 
Jeg kunne køre lige hjem uden 
at sidde i kø, og jeg skyndte 
mig ind for at få varmen. Gunvor 
var dog ikke lige så heldig. Da 
hun var kommet ud til sin bil på 
parkeringspladsen, kunne hun 
ikke finde sin bilnøgle. Hun gik 
samme rute tilbage for at se, om 
hun havde tabt den på vejen. Hun 
spurgte vagterne ved porten, 
om de havde fået indleveret en 
bilnøgle, og til sidst endte hun 
i sekretariatet, hvor de var så 
trætte, at de kun kunne finde 
ud af at være næsvise. Gunvor 
gik så tilbage til standen, og 
heldigvis var det her, nøglen var 
tabt. Det var der så lige gået en 
time med, og Gunvor havde også 
en times kørsel hjem! Surt, når 
man er kold, træt og sulten!

Sidste dag på pladsen startede 
i støvregn og blæst. Det blev 
dog lidt bedre op ad dagen, og 
standen var rigtig godt besøgt. 
Overfor vores stand stod en 
voltigeringsforening, og de 
havde stillet 3 øveheste op, 
som pigerne varmede op på, 
inden de skulle vise show. Ud 
på eftermiddagen var der tre 
knægte, som morede sig med 
at fjolle rundt på den største 
af øvehestene (det var en stor 
tønde, som var polstret og havde 
påsat gjorden med håndtagene). 
To af drengene var så ikke helt 
enige om, hvem der skulle være 
hvor, og det endte i et slagsmål af 
karat. Sikke nogle hidsigpropper! 
Det var fuldstændigt som at 
se et slagsmål beskrevet i en 
tegneserie, med en stor støvsky, 
hvor der stikker arme og ben ud 
– og så eder og forbandelser. Til 
sidst kom forældrene og fik fat 
i de arrige knægte og fik dem 
flået fra hinanden. Hyl og skrig, 
irettesættelse og så var der ikke 
mere pjat. Fem minutter senere 

legede drengene videre og var de 
bedste venner! 

Dagen var slut, og det var tid 
at pakke sammen. Men reglen 
siger, at det er transporterne 
med dyrene, der skal ind først, 
så vi måtte pænt vente, til vi 
måtte gå ud og hente vores biler. 
Der var lavet ensretning for at få 
trafikken til at glide lidt bedre. 
Indkørsel af Port 6 ved den store 
parkeringsplads og udkørsel af 
Port 3 nær motorvejen. Rigtig 

god idé – bedre sent end aldrig! 
Men vi måtte holde i kø, og i 
mellemtiden havde Lika pakket 
det sidste og stod og ventede 
på mig. Det tog os ikke lang 
tid at pakke bilen, og så var det 
hjemad!

Alt i alt en god weekend, 
trods køligt og ikke særligt 
publikumsvenligt vejr. Tak til 
Lika, Gunvor, Anne Birgitte, 
Thomas og Hanne for at hjælpe 
med standen.

Sara Krabbe på sin hoppe Comprometedora 1 og Irene Bothmann 
på sin vallak Lempa udgjorde duoen i den populære Roskilde Kva-
drille.
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Exqusito VIII, født 2005. Ejet af Charlotte Lund 
Jørgensen. 22 point. “Betydelig og velbygget 
hingst med velrejst forparti. Lidt kraftig hals, 
men dog velansat. Lidt kort i sin bevægelse.”

Fuerte SJ, født 2010. Ejet af Sara Krabbe. 22 
point. “Veludviklet hingst af sin alder og i fin ud-
vikling. Meget harmonisk med et tilfredsstillende 
fundament. Lidt mere smidighed kunne ønskes 
i bevægelserne, men der skal dog tages hensyn 
til, at hingsten er i udvikling og kan derfor være 
lidt stram.”

Lima de Cava, født 2007. Ejet af Anne-Birgitte 
Krogh. 23 point og ærespræmie. “En betydelig 
og velproportioneret hoppe. Meget velgående og 
meget tiltalende hoppe med gode kropsstykker.”

Reina CXXXVI, født 2010. Ejet af Gina Chris-
tensen. 22 point. “En meget tiltalende, el-
egant og velrejst hoppe. Gode bevægelser og 
tilfredsstillende fundament. Flot klargjort.”

Mariquita II, født 2009. Ejet af Hanne Kapitans-
ka. 22 point. “En hoppe med finde linier og store 
kropsstykker. I fin udvikling og god bevægelse.”

Lima de Cava og Anne-Birgitte Krogh i aktion til 
gangartskonkurrencen.
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Det Fynske Dyrskue 2012

Den sorte hoppe, Niagara III, ejet af Maybritt & John Rønn. Jord-
vindende trav - også hos mønstreren.

Maximus Z of Rohan, ejet af Mette Andersen. Mette har haft ham 
siden føl, og han er ved at være en dreven herre til dyrskuerne.

Af Maybritt Rønn
 
Endnu engang var PRE 
hestene repræsenteret på 
Det fynske Dyrskue, og vi 
havde 3 rigtig dejlige dage.
 
De deltagende heste heste var 
Maximus Z of Rohan fra Mette 
Andersen til udstilling/show,  
Niagara III til udstilling samt 
Ebano LXXI som showhest fra 
undertegnede.

For én gangs skyld var vejret 
dejligt fredag morgen, da vi 
i en lille samlet trop gik til 
bedømmelse. Vi havde i år fået 
tildelt Landskonsulent Jørgen 
Finderup som dommer, og han 
har efterhånden i mange år 
fulgt de spanske heste og sat 
sig meget ind i racen, så det 
var ganske interessant at høre, 
hvad han kunne give med af 
kommentarer.

Begge heste opførte sig 
eksemplariske under fremvis-
ningerne, mens Mette og jeg 
spurtede det bedste, vi kunne 
formå...  Måske man skulle 
begynde at løbetræne en smule!
 
Da den mere alvorlige del, som 
bedømmelserne, var overstået, 

kunne vi slappe af, og så 
væltede det ellers ind med folk. 
Vi synes godt nok, at det var 
gevaldige menneskemængder, 
der passerede igennem vores 
lille teltstald, og der blev snakket 
lystigt til højre og venstre. Midt 
på eftermiddagen gik turen så 
tilbage i ringen for at få vores 
karakteristikker samt point.

Jørgen Finderup kom med 
nogle meget grundige 
beskrivelser af begge heste 
og havde gode kommentarer 
til både svagheder og styrker. 
Resultatet blev 23 point til 
begge heste samt ærespræmie, 
og begge blev indstillet til at 
være med i konkurrencen om 
bedste hoppe/hingst. Dejligt 
med så gode resultater, og vi 
sluttede fredagen i højt humør. 
 
Resten af weekenden forløb med 
mange interesserede mennesker, 
der gerne ville høre mere om 
PRE heste, deltagelse i diverse 
aktiviteter samt vores eget show, 
som trak godt med publikum. 
Vi havde også besøg af andre 
PRE ejere, som endnu ikke har 
været så aktivt med i foreningen 
endnu, men håber da på, at det 
også er nogen, vi kommer til at 
se i fremtiden.

Alt i alt havde vi et ganske 
fornøjeligt dyrskueår og er 
nok også at finde derude 
igen næste år - gerne med 
flere nye deltagere/heste.
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Store Hestedag 2012
Af Charlotte Eichel Larsen

Jeg følte det, som var det i går, 
at jeg pakkede standen sammen 
efter Roskilde Dyrskue, og nu 
skulle jeg ha’ fat i den igen til 
Store Hestedag. Jeg havde dog 
fået sat mere skik på kasserne, 
og kaffemaskinen var rengjort og 
klar til en ny omgang, så det var 
bare at pakke bilen. 

Som vi har gjort de foregående 
3 år, så skulle vi stå på en stand 
inde i en af de store haller bag 
Ring I, så vi behøvede ikke en 
pavillon. Det letter en hel del på 
størrelsen af pakkenellikerne! 

Sidste år spurgte jeg ledelsen, 
om det kunne lade sig gøre at 
få en boks ved siden af vores 
stand, så der kunne stå en 
PRE som blikfang. Den idé var 
ledelsen meget begejstret for, 
så vi havde spurgt og fået ja fra 
to af foreningens medlemmer til 
at lægge hest til. Men så nemt 
skulle det ikke blive. Nu kunne 
der lige pludselig ikke stilles en 
boks op, men vi kunne betale for 
en standplads mere og selv sætte 
noget op. Det var ikke ligefrem 
vand på min mølle, og jeg skal 
da lige love for, at der er mange, 
der prøver at presse citronen. 
Det er tiderne bare slet ikke til! 
Men det endte med, at Hanne 
Kapitanska lavede et lille afl ukke 
til sin hingst Honesto, og så tog 
hun ham ind i hallen i 3 timers 
tid og lavede lidt opvisning med 
ham og sad hos ham i afl ukket, 
så interesserede kunne komme 
og klappe ham. Det skulle vise 
sig at være et hit!

Vi fi k hurtigt sat standen op og 
gjort det hyggeligt, og der kom 
mange i løbet af weekenden for 
at snakke. Der blev taget en 
hel del af folderne, og der blev 
kigget salgsheste og spurgt om 
racen. Trenden er stadig, at 
interesserede ønsker en voksen, 
tilredet hest; hoppe eller vallak. 

De prøver også at presse 
priserne, for de ved udmærket 
godt, at det er købers marked. 
Jeg håber, at dem, der har heste 

til salg, sørger for at få i hvert 
fald den ønskede minimumspris. 

Der var også PRE heste til 
bedømmelse; bl.a. Desafi o XXI 
ejet af Ulla Bjørn Poulsen, og 
han var også med i dressur og i 
springning. Desafi o XXI fi k 8 i sin 
bedømmelse. Derudover stillede 
Sara Krabbe med sin 1 års 
hingst, Cielo SK, som hun selv 
har opdrættet. Han fi k 8 i helhed 
og 8 i mønstring. Cielo SK fi k 
følgende karakteristik: God type 
med god forpart. Vellinieret, dog 
lidt stram lænd. Fundamentet 
passende velført med gode 
koder. Bevægelse: Vid i skridt – 
ret god trav. Meget velopdragen 
og tiltalende plag.

Så kom Exquisito VII fra Charlotte 
Lund Jørgensen, som fi k 9 i sin 
bedømmelse. Belinda B. Carlsen 
kom med sin plag Lopez IV, 
som skulle ud og opleve noget 
inden DAMOCHA. Han fi k 7 i 
sin bedømmelse. Og så var der 
selvfølgelig også Honesto VII, 
som ikke bare fi k 8 i bedømmelse, 
men smeltede mange hjerter, når 
han gik spanske skridt i hallen 
ved vores stand.

Det var to travle og meget 
fornøjelige dage med godt vejr 
og mange mennesker. Tak til 
Hanne Kapitanska og Honesto 
for god reklame og ikke mindst 
selskab. Vi ses igen til næste år.

Desafi on XXI med sin ejer Ulla 
Bjørn Poulsen.

Foreningens stand i den store 
hal. Her var der både kaffe, 
småkager og bolcher.
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Nyheder

Showgrimer og kapsuner
Det har længe været et ønske hos 
vores medlemmer at kunne købe 
korrekt udstyr til deres heste til 
f.eks. DAMOCHA. Og det kan så 
lade sig gøre nu. Showgrimer og 
kapsuner kan nu købes gennem 
foreningen. Se fotos af varerne 
på foreningens webshop.

Ny basiskåring
Som oplyst på foreningens 
hjemmeside er basiskåringen 
nu lavet om. Hestene får karak-
terer for deres eksteriør, og der 
slås hårdt ned på eksteriørfejl, 
så som kipkam, araberpræg og 
campañero (svingende forben). 
Vi skal selv afprøve den nye 
basiskåring næste år, og der er 
nu lagt op til en publikumsvenlig 
aktivitet. Bestyrelsen vil så vidt 
muligt forsøge at leje et sted til 
formålet max. 3 steder i landet. 
Mere om kåringen senere. Hold 
også øje med hjemmesiden.

Manglende medicinsider i pas
Før i tiden fik PRE heste udstedt 
en grøn stamtavle, som i dag 
skal byttes ud med et hestepas. 

Der er næppe flere heste tilbage 
med det tilfælde, men der er fun-
det fejl i de første, røde hestepas 
fra perioden 1998 - 2001. I disse 
pas er der forskel på sidernes ind-
hold efter den grønne stamtavle i 
midten, og nogle af dem mangler 
Sektion IX, som er medicinsid-
erne. Tjek dit/dine hestepas og 
se efter disse sider. Hvis de man-
gler, skal du have lavet et nyt pas 
til din hest. Du skal søge om en 
ydelseskode 112, og den koster 
570 kr.

Priser på stambogsydelser 
hæves i 2013
ANCCE har valgt at hæve priserne 
på næsten alle stambogsydelser 
pr. 1. september 2012. Besty-
relsen valgte dog at bevare de 
nuværende priser frem til det 
nye år. Så hvis du ikke har fået 
ejerkode/avlerkode og/eller ejer-
skiftet din hest, så skal du sky-
nde dig for at få det til gammel 
pris. Til næste år tager stambo-
gen også penge for en ejerkode, 
som før var gratis. De nye priser 
lægges ud på hjemmesiden me-
dio november.

Pas på hestetyve og tvivlsom-
me hestehandlere
Der har været et par tilfælde 
af groft bedrageri med nogle 
salgsheste i Spanien. Det invol-
verer bl.a. to mexicanske avlere 
og en dansk avler. Hestehand-
leren havde et samarbejde med 
et transportfirma, som kaldte sig 
Aerohorse Caballos toros. De har 
haft en profil på Facebook, men 
den er nu slettet. Avlerne har 
betalt for hestene og for trans-
porten, men ingen af hestene 
eksisterer i virkeligheden; kun 
på billeder og på video. Tyvene 
er stukket af med et betragteligt 
beløb i Euro, men i skrivende 
stund er det spanske politi lige i 
hælene på dem. Foreningen har 
samarbejdet med stambogen og 
det spanske politi. Pas derfor på 
med at købe heste af hestehan-
dlere. Gå i stedet direkte til av-
lerne og tag selv ud til stutteriet 
og se hestene og få underskrevet 
kontrakter m.v.

Cielo SK til udstilling med sin ejer Sara Krabbe. 
Heldigvis var der sol over pladsen.

Honesto VII har fundet noget i hallen, der lug-
tede godt!
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DAMOCHA 2012
Af Charlotte Eichel Larsen

Så nåede vi til årets DAMOCHA, 
om i år skulle holdes i Ringsted 
hos Team Cabe. Det var i 11. time, 
at vi fik de sidste tilmeldinger, så 
vi kunne afholde konkurrencen. I 
alt 33 heste havde meldt til, og 
lørdag morgen stod der 27 heste 
i stalden. Det var lidt ærgerligt 
med så stort et frafald, hvilket 
vi ikke har oplevet i samme 
målestok de andre år.

Men det var en god flok heste, 
der stillede, og især unghestene 
var jeg spændt på. De var stort 
set alle af dansk avl, og jeg 
synes, at kvaliteten af dem var 
rigtig god. Så måtte vi jo se, om 
dommeren var enig.

Vores dommer hed i år Alvaro 
Cabrera Calero, og han var en 
hård nyser! Der blev ikke givet 
ved dørene, men til gengæld 
belønnede han de heste, som 
havde gode gangarter. 

Der var tilmeldt heste i næsten 
alle sektioner. Dog udgik 
goldhoppen i sektion 16, og der 
var ingen tilmeldte heste i 4 års 
klasserne; sektion 7 og 8.

Vi startede kl. 8.30 med sektion 
10; 5 – 6 års hingste. Her var 
der kun én, og det var Galope P 
fra Pepino PRE v/Sara Rudqvist, 
Sverige. Sara Rudqvist har selv 
avlet Galope P, og han har bl.a. 
i år vundet championtitler ved 
de svenske konkurrencer. Så 
det skulle blive spændende at 
se, om han løb med den igen, 
eller om hans evige duellant 
– og halvbror, Delfinus, skulle 
tage titlen hjem endnu engang. 
Galope var i svært godt humør 
under mønstringen, og den fik på 
alle tangenter med glædeshop og 
krudt.

Galope fik 72,750 i mønstringen 
(75% af pointsummen) og 
19,000 for sine gangarter. Der 
skete så lige et lille kiks, hvor 
der blev lavet fejl i pointene. 
Arket, som dommeren udfylder, 
består af 10 kolonner, hvor han 

sætter et kryds. Så dem, der 
sidder i sekretariatet, skal finde 
ud af, hvilket point dommeren 
har givet hesten. Vi havde lavet 
en strimmel med karaktererne, 
så vi hurtigt kunne give pointene 
– det er bare ikke så heldigt, 
når strimlen bliver skubbet en 
kolonne for langt til venstre, for 
så er det 1 point mindre hver 
gang. Vi kunne heller ikke forstå, 
at dommeren havde givet så lave 
point! Men det var der så en god 
grund til, og jeg tror også, at 
Sara Rudqvist blev glad, da vi 
hurtigt fik rettet den fejl.

Sektion 12 med hingste på 7 år 
og ældre var gået fra 6 heste 
ned til 3! Nr. 1 blev Delfinus, 
ejet af Fabelgården v/Richard 
& Pitho Sapir Weise. Han fik 
72,375 point i mønstring og 
21,000 i gangarter. Nr. 2 blev 
Fundador 14, ejet af Østervangs 
v/Tina Hansen. Han fik 62,250 i 
mønstring o 20,000 i gangarter. 
På 3. pladsen kom Jerezano 
CA, ejet af Yeguada Castizo v/
Jonny Hansson, Sverige. Han fik 
59,250 i mønstring og 17,000 i 
gangarter.

Dernæst var det vallakernes 
tur. Her var der 3 heste. 
Klassevinder blev Relojero VII 
ejet af Britt Hansen. Han fik 
70,500 i mønstring og 23,000 
i gangarter. Det blev dagens 
højeste gangartskarakter, og 
Relojero har også god aktion og 
afskub, og det er rart at se, at 
det bliver belønnet. På 2. pladsen 
kom Desafio XXI ejet af Ulla 
Bjørn Poulsen. Han fik 65,063 i 
mønstring og 20,000 i gangarter. 
. Nr. 3 blev Ministro III ejet af 
Trine Skovlund Jørgensen. Han 
fik 63,375 i mønstring og 21,750 
i gangarter.

Alle heste i sektion 10, 12 og 
15 skulle sidst på dagen også 
gå en rideprøve. Og først når 
det var afsluttet, kunne vi se, 
hvem der fik de højeste point, 
og om der blev byttet rundt på 
rækkefølgen. Der kan hentes 
meget til rideprøven.

Nu var det de voksne hoppers 

tur, og vi startede med sektion 
9 med 5 – 6 års hopper. Denne 
klasse havde 5 tilmeldte hopper, 
så der var basis for noget 
konkurrence. Det var gode 
hopper, så det skulle nok blive 
spændende. Klassevinderen 
blev Plancha ejet af Prosus PRE 
v/Jessica Lundqvist med 71,250 
i mønstring, 19,000 i gangarter 
og en totalsum på 90,250. Nr. 
2 blev Abril LXI ejet af Stald 
Rohan v/Mette Andersen. Den 
fik 70,750 i mønstring, 19,000 
i gangarter og en totalsum på 
89,750. Nr. 3 blev Castizo Joya 
ejet af Yeguada Castizo v/Jonny 
Hansson, Sverige. Den fik 69,500 
i mønstring, 18,000 i gangarter 
og en total sum på 87,500. Nr. 
4 blev Zefrona Maynou ejet 
af Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen. Hun fik 63,500 i 
mønstring, 21,000 i gangarter og 
en total sum på 84,500. Hoppen 
fik flest point i gangarter og var 
dermed videre i konkurrencen om 
Bedste Bevægelser voksne heste. 
Nr. 5 blev TU Calendula ejet af 
Turban Stud v/Annette Siren og 
fremstillet af Tanya Tirsdal. Den 
fik 59,750 i mønstring, 18,000 
i gangarter og en total sum på 
77,750. Nr. 1 og 2 fra sektionen 
går videre til udtagningen til 
Champion og Reserve Champion 
hoppe.

Lige efter kom sektion 11, som 
er hopper på 7 år og ældre. Her 
var der kun 2 hopper tilmeldt. 
Klassevinderen blev Niagara 
III ejet af Stutteri El Falcon 
v/Maybritt & John Rønn. Den 
fik 71,000 i mønstring, 20,000 
i gangarter og en totalsum på 
91,000. Nr. 2 blev Lady VIII ejet 
af Stutteri Grønnevang v/Hanne 
Kapitanska. Den fik 65,750 i 
mønstring, 16,000 i gangarter 
og en totalsum på 81,750. Disse 
to hopper skulle så også videre 
til konkurrencen om Champion 
titlerne.

Vi rangerede dem op 
efterfølgende, og resultatet blev, 
at Niagara III blev Champion 
hoppe og Plancha blev Reserve 
Champion hoppe. Det var nogle 
meget glade ejere, der modtog 
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rosetter, æresdækken og 
sponsorpræmier.

Så kom turen til de unge heste, 
og vi tog hingstene først. Og det 
er her, at jeg var rigtig spændt! 
Der er altså noget nervepirrende 
ved at skulle få en bedømmelse 
af egen avl. Jeg synes nu ikke, 
at avlerne havde så meget at 
frygte, for det var tydeligt, at 
de har forstået konceptet, når 
man vil sælge heste i Danmark! 
De fleste er ryttere, og de ser 
primært efter gangarter. Og det 
er noget vi kender alt til. Som 
sagt – så gjort! Avlerne kom med 
særdeles velgående ungheste! 

I sektion 2, som er 1 års hingste, 
stillede der 3 unge gadedrenge. 
Klassevinderen og Bedste 1 års 
hingst blev Cielo SK ejet og 
opdrættet af Stutteri la Dueña 
v/Sara Krabbe. Han fik 73,500 i 
mønstring, 19,500 i gangarter og 
en totalsum på 93,000. Nr. 2 blev 
Noviero NG ejet og opdrættet 
af Ninette Graugaard. Han fik 
68,000 i mønstring, 21,000 i 
gangarter og en totalsum på 
89,000. Nr. 3 blev Lopez IV, som 
er importeret i mors liv. Han 
er ejet af Yeguada Destinada 
v/Belinda B. Carlsen. Han fik 
66,000 i mønstring, 22,500 i 
gangarter – sektionens højeste 
– og en totalsum på 88,500.

Sektion 4 består af hingste på 
2 år. Her var der kun en enkelt, 
og det var Fuerte SJ opdrættet 
af Sant Jordi og ejet af Stutteri 
la Dueña v/Sara Krabbe. Han 
fik 69,000 i mønstring, 16,500 
i gangarter og en totalsum på 
85,500.

Så kom den sidste sektion for 
unge hingste, og det var sektion 
6, som er hingste på 3 år. Her var 
der to heste. Klassevinder blev 
Ensueño JV ejet af Stutteri Edoras 
v/Zuzette Kraft. Han fik 67,50 i 
mønstring, 19,500 i gangarter og 
en totalsum på 87,000. Nr. 2 blev 
Kike JV ejet af Stald Oreo v/Birthe 
Buhl Jensen. Han fik 61,500 i 
mønstring, 22,500 i gangarter 
og en totalsum på 84,000. Så 
det var rimeligt tæt mellem de to 
hingste, som kommer fra samme 
stutteri.

Det blev så tid til oprangering og 
udtagelse af Champion unghingst 
og Reserve Champion unghingst. 
Det blev Fuerte SJ, som blev 
Champion unghingst og Ensueño 
JV blev Reserve Champion 
unghingst. 

Herefter var der en times frokost, 
inden vi gik i gang med de unge 
hopper. I sektion 1, som er 
hopper på 1 år, var der meldt 
to heste til. Klassevinder og 
Bedste 1 års hoppe blev Nivea 
NG opdrættet og ejet af Ninette 
Graugaard. Den fik 70,000 i 
mønstring, 18,000 i gangarter 
og en totalsum på 88,000. Lige i 
hælene på Nivea NG kom Afrodita 
MAR opdrættet og ejet af Stutteri 
Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen. Den fik 67,500 i 
mønstring, 19,500 i gangarter og 
en totalsum på 87,000. 

Turen var nu kommet til 2 års 
hopperne i sektion 3. Her var 
der også 2 heste. Klassevinder 
blev Reina CXXXVI opdrættet 
og ejet af Gina Christensen. Den 
fik 69,000 i mønstring, 16,500 
i gangarter og en totalsum på 
85,500. Nr. 2 blev Holmgaards 
Limeña opdrættet af Holmgaard 
Stud og ejet af Stutteri 
Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen. Den fik 62,750 i 
mønstring, 19,500 i gangarter og 
en totalsum på 82,250.

Til sidst var det sektion 5, som 
er hopper på 3 år. Her var der 
3 tilmeldte heste. Klassevinder 
blev Divinia F opdrættet af 
Stutteri El Falcon v/Maybritt & 
John Rønn og ejet af Østervangs 
v/Tina Hansen. Den fik 75,000 i 
mønstring, 18,000 i gangarter og 
en totalsum på 93,000. Nr. 2 blev 
Castizo Aldeana opdrættet og 
ejet af Yeguada Castizo v/Jonny 
Hansson, Sverige. Den fik 69,000 
i mønstring, 21,000 i gangarter 
og en totalsum på 90,000. Nr. 
3 blev Mariquita II opdrættet 
og ejet af Stutteri Grønnevang 
v/Hanne Kapitanska. Den fik 
62,250 i mønstring, 19,500 i 
gangarter og en totalsum på 
81,750.

Så var der oprangering og 
udtagelse af champion titler 
til unghopperne. Champion 

unghoppe blev Divinia F og 
Reserve Champion unghoppe 
blev Castizo Aldeana.

Herefter rangerede vi de 
ungheste op, som havde fået 
højeste karakterer i gangarter. 
De skulle konkurrere om Bedste 
Bevægelser unge heste. Der var 
hård konkurrence her, og der 
blev løbet igennem! Titlen gik 
til Kike JV ejet af Stald Oreo v/
Birthe Buhl Jensen, og hingsten 
skal blive spændende at følge i 
fremtiden.

Det var nu tid til rideprøven. 
Hestene skulle starte i samme 
rækkefølge som til mønstringen, 
men vi måtte i al hast lave en 
ny tidsplan, da 2 af hingstene 
ikke dukkede op om fredagen til 
indsyning. Den første var Galope 
P, som fik 21,000 point. Dernæst 
var det Delfinus, som fik 23,000 
point. Fundador 14 fik 22,000 
point i sin rideprøve, og Jerezano 
CA fik 16,500 point.

Hos vallakerne startede Ministro 
III, som fik 21,750 point. 
Desafion XXI fik 18,000 point, og 
Relojero VII fik 20,000 point. Det 
byttede rundt på rækkefølgen 
hos vallakerne. 

Men resultatet for hingstene i 
sektion 10 og 12 blev, at Delfinus 
fik en totalsum på 95,375. Nr. 2 
blev Galope P med en totalsum 
på 93,750. Nr. 3 blev Jerezano 
CA med en totalsum på 75,750. 
Nr. 4 blev Fundador 14 med en 
totalsum på 84,250. 

Så var der oprangering af 
hingstene, hvor Galope P jo var 
selvskrevet fra sin klasse, fordi 
han var den eneste. I sektion 12 
var det Delfinus og Fundador 14, 
som skulle rangeres op.

Champion titlen gik til en meget 
overrasket og glad Sara Rudqvist 
med sin hingst Galope P. Reserve 
Champion hingst blev Delfinus.
Titlen Bedste Rideprøve gik til 
Delfinus, og 2. Bedste Rideprøve 
gik til Fundador 14.

Så skulle vi finde vinderen af 
Bedste bevægelser voksne 
heste. Der var faktisk også 
ret hård konkurrence her. Det 
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var marginalerne, der afgjorde 
det! Titlen gik til Delfi nus, 
som har nogle meget store og 
imponerende bevægelser. Lige 
i hælene på ham kom Zefrona 
Maynou. Det var bare et enkelt 
lille plus, der adskilte dem.

Dernæst rangerede vi vallakerne 
op, og her var der som nævnt 
byttet lidt rundt. Bedste vallak 
blev Relojero VII. Nr. 2 blev 
Ministro III, og nr. 3 blev Desafi o 
XXI.

Vi skulle også uddele en præmie 
til Bedste Danskavlede hingst og 

hoppe. Avlerne skal belønnes for 
godt avlsarbejde, og det var som 
sagt rigtigt gode ungheste i år. 
Bedste Danskavlede hingst blev 
Cielo SK og Bedste Danskavlede 
hoppe blev Divinia F. Det var 
nogle meget glade og stolte ejere 
og avlere, der kunne modtage 
deres præmier. 

Til sidst skulle vi uddele præmien 
til Bedste Mønstrer. Den var også 
lidt svær i år, for jeg skal da lige 
love for, at der har været trænet 
derude! Med i bedømmelsen er 
også hestens opførsel, fokus 
på mønstreren, træning og 

korrekt fremvisning. Præmien 
gik velfortjent til Margrethe 
Mogensen, som må ha’ løbet 
rigtigt mange kilometer den dag! 

En lang og god dag var slut 
i de gode rammer hos Team 
Cabe. Tak til alle udstillerne og 
ikke mindst hjælperne, som 
gjorde, at arrangementet forløb 
gnidningsløst.

Vi ses til DAMOCHA næste år, 
som vil foregå i Jylland.

Tak til vores sponsorer:

Helle Müller Rideudstyr
Bakkebjergvej 8

3210 Vejby

Baltzers Beslagsmedie
Rasmus B. Hansen

Fredensborg
Tlf. 27 51 85 20

Lika Ottosen
KORSMOSEGÅRD.COM

Hesteskoen Rideudstyr
v/Juan Lopez

www.heste-skoen.dk
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WWW . R I D E R - S P O R T . S E

Dyrlæge 
Maria Nørgaard

Vor Frue Hovedgade 84
4000 Roskilde

Tlf.: 2869 0030

www.horseteam.dk

Webshoppen for os der elsker heste og natural horsemanship

Følg os på facebook

- og vær med i konkurrencen
om en rebgrime! 

Rebgrimer
Sidepulls
Reb & Reins
Cordeo
Sticks

Udstyr til hest & rytter
Strigler
Pleje
Handsker
Støvler
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Championatsvindere

Champion hingst - GALOPE P - ejet af Sara 
Rudqvist, Sverige.

Reserve Champion hingst - DELFINUS - ejet af 
Richard & Pitho Sapir Weise, Sverige.

Champion hoppe - NIAGARA III - ejet af May-
britt & John Rønn.

Reserve Champion hoppe - PLANCHA - ejet af 
Jessica Lundqvisst.

Champion unghingst - FUERTE SJ - ejet af Sara 
Krabbe.

Reserve Champion unghingst - ENSUEÑO JV 
- ejet af Zuzette Kraft.
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Champion unghoppe - DIVINIA F - ejet af Tina 
Hansen.

Reserve Champion unghoppe - CASTIZO AL-
DEANA - ejet af Jonny Hansson, Sverige.

Bedste rideprøve - DELFINUS - ejet af 
Richard & Pitho Sapir Weise.

2. bedste rideprøve - FUNDADOR 14 - ejet af 
Tina Hansen

Bedste bevægelser ældre heste - DELFINUS - 
ejet af Richard & Pitho Sapir Weise.

Bedste bevægelser unge heste - KIKE JV - ejet 
af Birthe Buhl Jensen.



14 15

Foreningens præmier

Bedste 1 års hingst - CIELO SK - ejet og op-
drættet af Sara Krabbe.

Bedste 1 års hoppe - NIVEA NG - ejet og op-
drættet af Ninette Graugaard.

Bedste danskopdrættede hingst - CIELO SK - 
opdrættet og ejet af Sara Krabbe,

Bedste danskopdrættede hoppe - DIVINIA F 
- opdrættet af Stutteri El Falcon og ejet af Tina 
Hansen.

Bedste vallak - RELOJERO VII - ejet af Britt 
Hansen.

Bedste mønstrer - MARGRETHE MOGENSEN.
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Se alle de deltagende heste her

Sektion 1. Afrodita MAR opdrættet og ejet 
af Margrethe Mogensen. 87,000 point, heraf 
29,500 i gangarter. 

Sektion 1. Nivea NG opdrættet og ejet af 
Ninette Graugaard. 88,000 point, heraf 18,000 i 
gangarter. Klassevinder.

Sektion 2. Cielo SK opdrættet og ejet af Sara 
Krabbe. 93,000 point, heraf 19,500 i gangarter.
Klassevinder.

Sektion 2. Noviero NG opdrættet og ejet af 
Ninette Graugaard. 89,000 point, heraf 21,000 i 
gangarter.

Sektion 2. Lopez IV opdrættet og ejet af Belinda 
B. Carlsen. 88,500 point, heraf 22,500 i gangar-
ter. 

Sektion 3. Reina CXXXVI opdrættet og ejet af 
Gina Christensen. 85,500 point, heraf 16,500 i 
gangarter. Klassevinder.
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Sektion 3. Holmgaards Limeña opdrættet af 
Susanne Valentin Overgaard, ejet af Margrethe 
Mogensen. 82,250 point, heraf 19,500 i gangar-
ter. 

Sektion 4. Fuerte SJ opdrættet af Stutteri Sant 
Jordi og ejet af Sara Krabbe. 85,500 point, 
heraf 16,500 i gangarter.

Sektion 5. Mariquita II opdrættet og ejet af 
Hanne Kapitanska. 81,750 point, heraf 19,500 i 
gangarter. 

Sektion 5. Divinia F opdrættet af Maybritt & 
John Rønn og ejet af Tina Hansen. 93,000 point, 
heraf 18,000 i gangarter. Klassevinder.

Sektion 5. Castizo Aldeana opdrættet og ejet 
af Jonny Hansson, Sverige. 90,000 point, heraf 
21,000 i gangarter.  

Sektion 6. Kike JV opdrættet af C’an Roca og 
ejet af Birthe Buhl Jensen. 84,000 point, heraf 
22,500 i gangarter.
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Sektion 6. Ensueño JV. Opdrættet af C’an Roca 
og ejet af Zuzette Kraft. 87,000 point, heraf 
19,500 i gangarter. Klassevinder.

Sektion 9. Plancha. Opdrættet af Vicente Cas-
tello Puchol, ejet af Jessica Lundqvist, Sverige. 
90,250 point, heraf 19,000 i gangarter. Klasse-
vinder.

Sektion 9. Abril LXI. Opdrættet af Amadeo 
Gavarro Potau, ejet af Mette Andersen. 89,750 
point, heraf 19,000 i gangarter. 

Sektion 9. TU Calendula. Opdrættet og ejet 
af Annette Siren. 77,750 point, heraf 18,000 i 
gangarter.

Sektion 9. Zefrona Maynou. Opdrættet af Can 
Maynou og ejet af Margrethe Mogensen. 84,500 
point, heraf 21,000 i gangarter. 

Sektion 9. Castizo Joya. Opdrættet og ejet af 
Jonny Hansson, Sverige. 87,500 point, heraf 
18,000 i gangarter. 
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Sektion 10. Galope P. Opdrættet og ejet af Sara 
Rudqvist. 93,750 point, heraf 19,000 i gangar-
ter og 21,000 i rideprøven.

Sektion 11. Lady VIII. Opdrættet af Salvador 
Cortes Garcia og ejet af Hanne Kapitanska. 
81,750 point, heraf 16,000 i gangarter. 

Sektion 11. Niagara III. Opdrættet af Juan 
Andujar Garcia og ejet af Maybritt & John Rønn. 
91,000 point, heraf 20,000 i gangarter.

Sektion 12. Fundador 14. Opdrættet af Joaquin 
Marquez Gonzalez, ejet af Tina Hansen. 84,250 
point, heraf 20,000 i gangarter og 22,000 i 
rideprøven.

Sektion 12. Delfinus. Opdrættet af Alfonso 
Gonzalez Castaño, ejet af Richard & Pitho Sapir-
Weise. 95,375 point, heraf 21,000 i gangarter 
og 23,000 i rideprøven. Klassevinder.

Sektion 12. Jerezano CA. Opdrættet af Trans-
portes la Peña de Bejar, S.L, ejet af Jonny 
Hansson, Sverige. 75,750 point, heraf 17,000 i 
gangarter og 16,500 i rideprøven.
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Sektion 15. Ministro III. Opdrættet af Hermanos 
Sanchez, ejet af Trine Skovlund Jørgensen. 
85,125 point, heraf 19,000 i gangarter og 
21,750 i rideprøven.

Sektion 15. Relojero VII. Opdrættet af AFran-
cisco Ruiz Carrion, ejet af Britt Hansen. 90,500 
point, heraf 23,000 i gangarter og 20,000 i 
rideprøven. Klassevinder.

Sektion 15. Desafio XXI. Opdrættet af Jose Du-
ran Gonzalez, ejet af Ulla Bjørn Poulsen. 83,063 
point, heraf 20,000 i gangarter og 18,000 i 
rideprøven.

Abril LXI ejet af Mette Andersen.

Billeder i bevægelse
Anne Fjelbro Petersen var vores 
fotograf under DAMOCHA, og det 
kom der mange gode fotos ud af. 

Derudover er der brugt fotos taget 
af Thea Maria Krabbe Bruun, Kri-
stina Strange Tønnesen og af heste 
ejerne selv.

Jeg har prøvet at sortere de bedste 
fra, så I også kan se, at der virkelig 
er stort gangartspotentiale i - især 
- de unge heste. Godt gået avlere, 
og bliv ved med at lave heste med 
gode bevægelser. De skal nok blive 
eftertragtede. Nyd synet!
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Castizo Aldeana, ejet af Jonny Hansson, Sve-
rige.

Cielo SK, ejet af Sara Krabbe. Delfinus, ejet af Richard & Pitho Sapir-Weise, 
Sverige.

Afrodita MAR, ejet af Margrethe Mogensen.

Desafio XXI, ejet af Ulla Bjørn Poulsen. Divinia F, ejet af Tina Hansen.
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Fundador 14, ejet af Tina Hansen.

Jerezano CA, ejet af Jonny Hansson, Sverige. Castizo Joya, ejet af Jonny Hansson, Sverige.

Ensueño JV, ejet af Zuzette Kraft. Fuerte SJ, ejet af Sara Krabbe.

Galope P, ejet af Sara Rudqvist.
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Kike JV, ejet af Birthe Buhl Jensen. Lady VIII, ejet af Hanne Kapitanska.

Holmgaards Limeña, ejet af Margrethe 
Mogensen.

Lopez IV, ejet af Belinda B. Carlsen.

Mariquita II, ejet af Hanne Kapitanska. Ministro III, ejet af Trine Skovlund Jørgensen.
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Reina CXXXVI, ejet af Gina Christensen. Relojero VII, ejet af Britt Hansen.

Noviero NG, ejet af Ninette Graugaard. Plancha, ejet af Jessica Lundqvist, Sverige.

Niagara III, ejet af Maybritt & John Rønn. Nivea NG, ejet af Ninette Graugaard.
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TU Calendula, ejet af Annette Siren. Zefrona Maynou, ejet af Margrethe Mogensen.

Delfinus og Pitho Sapir-Weise. Fundador 14 og Cathrine Louise Hansen.

Fotos fra rideprøven 

Jerezano CA. Galope P. og Sara Rudqvist.
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Ministro III og Trine Skovlund, Jørgensen. Desafio XXI og Ulla Bjørn Poulsen.

Relojero VII og Britt Hansen.

Stemningsbilleder

Fuerte SJ har nu fået sit æresbånd på. Galope P stillet op til vinderfoto.

Fotos taget af Sara Krabbe, Sara Rudqvist, Anne Fjelbro Petersen og Thea Maria Krabbe Bruun.
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Bedste mønstrer, Margrethe Mogensen, i aktion. Bemærk af-
standen fra mønstreren til hesten. Hesten får frihed til at vise sine 
bevægelser i den lange line.

De eftertragtede rosetter til 
championtitlerne.

Jonny Hansson og Castizo Al-
deana under oprangering.

Det var lige alt det, at roset-
terne kunne være der! Divinia F 
og Tina Hansen.

Nivea NG og Ninette Graugaard 
tager en æresrunde.

Lady VIII under mønstringen.

Abril LXI og hendes hoppeføl 
Rohans Vilja, som nok selv 
skulle bestemme, hvor hun 
skulle gå i ridehuset.

Jessica Lundqvist og Planchas 
hingsteføl efter Razanado MAC.

Delfinus og Richard Sapir-
Weise i solen.

Fundador 14 og Cathrine Louise 
Hansen har fundet den samme 
solstribe.



Priser i foreningen 2012
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

112 Mangelfuldt pas (manglende medicinsider) 570 kr.

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

206 Basiskåring grundbeløb (+ udgift til dyrlægen m.v.) 800 kr.

220 Viderekåring grundbeløb (+ udgift til dommerne m.v.) 800 kr.

231 Kopi af ejerskabskort 500 kr.

243 Farvegentest (hesten skal have givet blod tidligere - kode 516) 800 kr.

309 Eksport certifikat 400 kr.

401 Kopi af pas (hvis det er beskadiget) 670 kr.

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

504 Genotype (blodprøve) 800 kr.

516 Blodanalyse (DNA) 800 kr.

528 Forældre verifikation (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.

700C Avlerkode inkl. ejerskifte af 1 hest 1.480 kr.

700G Ejerkode (hvis du ikke vil avle, eller har en vallak - kan kun bruges til et 
ejerskifte) 0 kr.

Bedækningsattest - hvis du printer dem selv 0 kr.

Bedækningsattest - hvis foreningen skal printe dem - pr. stk. 50 kr.

A-medlemskab - ejer af en eller flere 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. (kan stå der max. 1 år) GRATIS FOR MEDLEMMER 200 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.


