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Formandens klumme

Foråret og sommeren gik med et 
noget skuffende vejr. Ret koldt for 
sommermånederne og meget blæst. 
Nu har efteråret klædt sig i smukke 
farver, og dagene er blevet mærkbart 
kortere. Hestene er kommet på stald 
og for nogle af dem, er det også 
blevet tid til at få dækken på. 

Det er blevet ridehustid for dem, 
som nu er så heldige at have et selv 
eller have mulighed for at købe kort 
til et i nærheden. Og til jer, der skal 
ride et kortere eller længere stykke 
til ridehuset – husk nu lygterne og 
reflekserne på både dig og hestene. 
Det er vigtigt, at I bliver set af 
bilisterne, så de har tid til at tage 
farten af og passere jer i et roligt 
tempo. I dag findes der heldigvis 
masser af reflekser til både hest og 
rytter. Og det er rent faktisk også til 
at betale. Hellere for meget end for 
lidt af det for at undgå ulykker.

Vinterhalvåret kan også blive lidt 
trist, når vejret for det meste byder 
på ridning i ridehuset, men man 
kan gøre meget selv for at variere 
arbejdet med hesten. Der ligger nu 
flere videoer ude på Facebook med 
bomtræning; mange af dem med 
rigtigt spændende og udfordrende 
elementer for både hest og rytter. Så 
er der agility og mentaltræning, som 
er fantastisk godt til især de unge 
heste. Man kan jo altid gå sammen 
med andre ryttere og sammen 
lave en dag med f.eks. agility og 
samtidigt få en hyggelig og social 
dag ud af det. Og tro mig – hestene 
elsker det. For især for vores race 
gælder det, at deres intelligens skal 
udfordres, ellers begynder de selv at 
finde på finurlige ting, som ikke altid 
er populære hos os ryttere!

Forårets og sommerens føl er vokset 
godt til, og det varer ikke længe, 
før de skal vænnes fra deres mor. I 
nogle tilfælde går det næsten helt af 
sig selv, i andre er der hyl og skrig, 

yverbetændelse hos hoppen og et 
ulykkeligt føl, som nægter at spise. 
Der er mange bud på, hvordan det 
kan gøres bedst muligt, og den 
bedste metode er altid at gøre det 
over et længere stykke tid. For det er 
traumatisk for føllet at blive skilt fra 
sin mor og kan senere vise sig som 
f.eks. separationsangst. De søde føl 
vokser og er nu knapt så kønne. 
Selv står jeg med en 1 års og en 2 
års, som jeg benævner som søde! I 
daglig tale hedder de Grimme 1 og 
Grimme 2. Og sådan er det med de 
fleste føl. Kønne er de altså ikke i 
den alder. Men man kan jo håbe, at 
de grimme ællinger bliver til svaner 
engang.

I år er der også solgt en del heste. 
Det viser sig især på, hvor mange 
der har søgt om ejerskifte. Og over 
halvdelen af dem er danskavlede 
heste. Det er stadig de tilredne 
heste, der sælges hurtigst, da 
kunderne ønsker den færdige pakke 
– altså en hest, de kan sætte sig op 
på og ride med det samme. De unge 
heste har der ikke været så meget 
salg i, og måske synes kunderne, 
at det er for længe at vente. Selv 
synes jeg, at tiden går hurtigt, og 
jeg må indrømme, at have de unge 
heste i hænder og arbejde med dem, 
inden de er modne for tilridning, er 
afsindigt godt givet ud. Man får et 
helt andet forhold til sin hest, og 
på den måde ved man også, at den 
har fået det korrekte foder, ordnet 
hove regelmæssigt, ingen dårlige 
oplevelser med ondskabsfulde 
mennesker osv. Og de unge heste 
har bare en helt anden positiv og 
nysgerrig tilgang til tingene end 
en voksen hest. Hvis en hest har 
fået lov til bare at gå, indtil den er 
3 år, så har den nået at danne sin 
egen mening om tingene og være 
mistænksom over for nye ting. Det 
kan også være en fuldvoksen hest, 
som måske ikke har været behandlet 
så godt i Spanien eller et andet land, 
har været hos den ene hestehandler 
efter den anden og fået mange 
dårlige oplevelser. Og det er bl.a. 
sådan noget man kan få lov til at 
slås med længe – og med nogle ting 
- altid.

Og der er flere fordele ved først at 
lede efter sin P.R.E. herhjemme. 
For det første er mange af dem af 
dansk avl. Og vi ved om nogen, 
hvor vigtigt korrekt fodring og god 
opvækst er for hestene. Vi har også 
dygtige beslagsmede, som kan rette 
deres hove, hvis nødvendigt, og det 
er meget vigtigt, da vækstzonen i 

hovene lukker allerede i 6 måneders 
alderen. Derudover ved vi også, hvad 
det er en rytter lægger vægt på. Det 
er for det første et godt sind, og så 
er det gode gangarter. Og netop til 
årets DAMOCHA var der et overtal 
af danskavlede heste med, og fælles 
for dem alle havde de gangarter 
langt over middel. Derudover fik 
de danskavlede også rigtigt pæne 
karakterer for deres morfologi, så 
vi er på helt rette vej med vores avl.

Efterårs- og vintermånederne er ofte 
meget stille måneder i foreningen. 
Men flere af vores medlemmer har 
taget initiativ til fælles aktiviteter 
både med og uden heste. Et 
rigtigt godt tiltag så medlemmerne 
kan mødes på tværs af landet. 
Aktiviteterne bliver som regel slået 
op på Facebook, og foreningen 
sørger også gerne for at slå dem 
op på hjemmesiden. Så har I altid 
mulighed for at se, hvad der rører 
sig i PRE verdenen herhjemme.

Har du været til et arrangement, 
lavet en aktivitet eller andet med 
P.R.E. heste, så er fotos og artikler 
meget velkomne her i bladet. Næste 
nummer udkommer i foråret, og 
emner skal mailes til bladets mail 
adresse. Den finder du på side 2.

Jeg vil ønske jer alle et hyggeligt 
og fornøjeligt vinterhalvår sammen 
med jeres heste.
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Roskilde Dyrskue 2014
Af Charlotte Eichel Larsen

Der var flot sommervejr til årets 
dyrskue i Roskilde i år, og jeg skal 
love for, at der også var publikum 
nok. Fredag var Grundlovsdag, 
hvor mange havde fri, og de valgte 
at tage til dyrskuet. Resultatet var 
pladsmangel og risiko for at komme 
i den stik modsatte retning, af det 
man ville, når man forsøgte at gå 
mod strømmen af mennesker.

Standen blev lavet og sat op af 
Belinda B. Carlsen, Zuzette Kraft og 
Mona Kamuk Vilstrup, som sammen 
havde fundet på design og idéer. Der 
var flotte print i rammer, som fortalte 
om racen, om stambogen, kulturen, 
tøjet, udstyret og ridningen. Og et 
helt bord var én stor collage. Virkelig 
flot sat op og meget indbydende. Der 
kom da også mange ind i vores lille 
udstilling og fik en god snak med 
os.

Vi kunne også ses i år, da vi havde 
fået beachflag med foreningens logo. 
Der blev valgt medium størrelse 
– og det var godt, at vi ikke valgte 
large! Det er meget stort og meget 
tydeligt! Flaget fungerede lige efter 
hensigten, og det er smart, som det 
kan pakkes sammen til at fylde stort 
set ingenting. Dem har vi forhåbentlig 
glæde af i mange år frem.

Standen stod lige op ad stalden, 
hvor de udstillede P.R.E. heste stod, 
og i år stillede 6 heste fordelt på 3 
voksne hingste, 1 goldhoppe, en 
3 års hoppe og en 2 års hoppe. 
Hingstene var Brioso CX, ejet af 
Anette Pommergaard, Barranco 
de Leo og Honesto HMB III ejet 
af Anna Vestergaard. Goldhoppen 
Golosa CXIX ligeledes ejet af Anna 
Vestergaard, mens 3 års hoppen var 
Rohans Vilja ejet af Mona Kamuk 
Vilstrup, og 2 års hoppen Ganadora 
PM ejet af Margrethe Mogensen.

Fredag formiddag står på 
bedømmelser, og det var en veloplagt 
dommer i form af Martin Bloch, som 
stod for den del af programmet for 
P.R.E. hestene. Og der var flotte 
bedømmelser og point til hestene.

På fløjen gik Honesto HBM III med 
23 point og ærespræmie. Golosa 
CXIX fik ligeledes 23 point og 
ærespræmie, og Rohans Vilja rendte 
også med en ærespræmie og 23 
point. Barranco de Leo fik 22 point, 
Brioso CX fik 23 point og Ganadora 
PM fik 21 point.

Fordi Golosa var goldhoppe, skulle 
hun også gå gangartskonkurrencen. 
Hun blev redet af Maria Tingbjerg 
Andersen, og det var et nydeligt ridt. 
Det blev dog ikke til placering denne 
gang.

Honesto HBM III skulle så 
ind til konkurrencen om 
Sjællandspræmiehingst, og der var 
hård konkurrence. Titlen gik til en 
Fjordhingst.

Rohans Vilja skulle også med i 
konkurrencen om skuets bedste 3 
års hoppe, men det var svært for 
Mona at vise Viljas fulde potentiale, 
da hun havde vokseværk og havde 
et bagknæ, som ind imellem låste. 
Mona valgte at skåne hende bedst 
muligt – en beslutning vi nok alle 
havde taget.

Til Roskilde Kvadrillen stillede Anne 
Birgitte Krogh med sin hoppe Lima 
de Cava, og Nynne Birch red Honesto 
HBM III. De var et flot par og meget 
iøjnefaldende. De gjorde det rigtigt 
godt i kvadrillen, og begge heste var 
snorlige.

Der var travle dage på standen med 
mange interesserede mennesker; 
især var der flere, der var på jagt 
efter en P.R.E. de kunne købe. 
Der blev givet flere af de nye 
foreningsfoldere væk, og efter 
dyrskuet viste besøgstallet på 
hjemmesiden også, at der havde 
været en øget aktivitet weekenden 
igennem.

Vi ses til næste år på dyrskuepladsen 
i Roskilde.
 

Barranco de Leo og Honesto 
HBM III.

De to smukke kvadrilleryttere, 
som var et godt blikfang.

Hygge i staldområdet.
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Honesto HBM III
23 point og ærespræmie
Stor og tiltalende hingst af særdeles god 
type med god hårvækst.
Passende dybde og bredde. Kønt hoved. 
Velrejst hals, en anelse underhals. God 
skulder, god manke. Middellangt kryds. 
Passende føre lemmer. God skridt, lidt 
spændt fremgribende i trav med godt 
knæløft.

Rohans Vilja
23 point og ærespræmie
God type unghoppe.
Typisk hoved. Middellang hals, god 
skulder, god manke og god overlinie. 
Rene, tørre lemmer. Særdeles god 
skridt, dog en anelse vid bag. Taktfast 
i trav, der er regelmæssig.

Golosa CXIX
23 point og ærespræmie
Tiltalende PRE hoppe af særdeles god 
avlstype. Typisk af hovede, god hals, 
en anelse stejl skulder. God manke 
og god overlinie. Muskuløst kryds. 
Passende føre lemmer, noget indfodet 
for. Middellang skridt, god i trav. Meget 
racetypisk.

Barranco de Leo
22 point
Stor, højtstillet hingst af god type. 
Kønt hoved. Øjet ønskes lidt større. 
Middellang hals og god skulder. 
Middellang manke, ønskes en smule 
mere markeret. Middellangt kryds. 
Overben højre for indvendigt. Lidt 
indfodet, ellers passende føre lemmer. 
Middellang skridt, træder lidt udvendig 
bag. Taktfast i trav.

Brioso CX
23 point
Knap middelstor maskulin hingst af god 
type. Kønt hoved. Lidt kraftig, lavt ansat 
hals. God skulderlængde men en anelse 
stejl. God manke og god overlinie. 
Muskuløst kryds. Passende føre lemmer, 
god kodelængde. God i skridt. Taktfast i 
trav med godt knæløft. En anelse mere 
afskub ønskes.

Ganadora PM
21 point
Ret god type. Passende dybde og 
bredde. Passende lang hals. Særdeles 
god skulder og manke. Middellangt 
kryds med korrekt hældning. Lidt 
muskelfattig lænd. Lidt indfodet venstre 
for. Bevægelse knap regelmæssig pga. 
skade sket på dyrskuet. Let i trav, lidt 
vinkende foran.

Golosa CXIX stillede som gold-
hoppe, og så er det obligato-
risk, at de også skal gå gang-
artskonkurrencen. Det klarede 
hun på smukkeste vis.

Standen var velbesøgt, og vi fik 
mødt mange kendte ansigter 
og ikke mindst nye, som var på 
udkig efter en P.R.E. til salg.

Nynne Birch på Honesto HBM 
III og Anne Birgitte Krogh på 
Lima de Cava red med i Ros-
kilde kvadrillen hele week-
enden.
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Basiskåring 2015
Af Charlotte Eichel Larsen

Tiden går så hurtigt, og vi nåede 
endnu engang juli måned, hvor vi 
afholder vores basiskåring. I år havde 
vi hele 20 tilmeldte heste, men en 
nåede ikke at blive ejerskiftet, og to 
andre kom til skade op til kåringen. 
Men 17 heste var nu heller ikke så 
ringe et antal, for ofte har vi kun 10 
– 14 heste hvert år. Alle 17 heste 
opnåede deres avlsgodkendelse.

Ved årsskiftet besluttede bestyrelsen, 
at der max. må være 3 steder, hvor 
man kan samles og afholde kåring. 
Men i år blev der altså 4 steder pga. 
en lille misforståelse. 

Fredag eftermiddag hentede 
jeg ANCCEs udsendte dyrlæge i 
lufthavnen, og vi satte straks kurs 
mod Sjællands Odde, hvor vi skulle 
have færgen til Århus. Alexandra 
Gómez Albella har været i Danmark 
og kåre P.R.E. heste to gange før; 
nemlig i 2009 og i 2011. Dengang 
var det de gamle kåringsregler, 
og vi kørte også rundt til stort set 
hver enkelt hest. Det kunne hurtigt 
løbe op i 1200 km på en weekend 
med bare 11 heste til kåring. 
Derfor beslutningen om langt færre 
kåringssteder.

Vi startede ud tidligt lørdag 
formiddag i Sabro hos Gitte Thoft 
på Langdamsgård, hvor der stod 
5 heste og ventede sammen med 
deres forventningsfulde ejere. 
Der var varslet hedebølge netop 
den weekend, og selv så tidligt på 
formiddagen svedte vi alle tran! 

Den første hest var hingsten Apollo 
VII opdrættet og ejet af Morten og 
Wendy Nedergaard Andersen. Han 
var bare 3 år gammel, men allerede 
en meget høj hest, der også havde 
lagt god hals til. På trods af sin 
teenagealder opførte han sig rigtigt 
pænt og var meget lydhør overfor 
Mortens datter, Nadja, som rutineret 
stillede ham op og korrigerede ham, 
når det var nødvendigt. Han blev 
målt til hele 165 cm, så man kan kun 
gisne om, hvad hans slutstangmål 
mon bliver.

Efter endt opmåling skulle han ind 
i ridehuset og vise sine gangarter. 
Dyrlægen bad alle hesteejerne om 
at varme hesten op i trav i longen 
og dernæst vise gangarterne med 
galop, trav og så skridt.

Apollo er en meget elegant og 
sporty hest, og hans gangarter 

skuffede da heller ikke nogen. Det 
blev til karaktererne 7 i racetype, 8 i 
helhed, 8 for skridt og trav og 7 for 
galoppen.

Alexandra gjorde meget ud af at 
forklare hesteejerne, hvorfor hun 
gav de karakterer, som hun gjorde. 
Og hun fortalte meget grundigt, 
hvad der var godt og mindre godt på 
hestene. I Apollos tilfælde havde hun 
trukket lidt ned på racetypen pga. 
hans hoved. Det kunne godt have 
været en anelse længere. Hovedets 
form er meget vigtig for racen. Det 
skal være korrekt. Dette ser man 
også til DAMOCHA, hvor dommeren 
lægger stor vægt på, at hesten 
har en korrekt profil og hovedform 
generelt. 

Det startede jo rigtigt godt, så nu 
blev det jo spændende med de 
næste. Og næste hest var den 4 årige 
hoppe Equilla, opdrættet og ejet af 
Heidi Laursen, og Equilla havde et 
buckskinfarvet hingsteføl ved siden. 
Føllet manglede absolut ingenting, 
og Alexandra var meget imponeret 
over føllets gode knoglemasse, store 
knæ og haser. Og han havde da også 
taget lidt af Equillas fylde, og det er 
svært at undgå med følhopper. Men 
Equillas udseende og opførsel fejlede 
absolut ikke noget, og hun blev målt 
til 156 cm i stang og fik karaktererne 
7 i racetype, 7 i helhed, 7 for skridt, 
8 for trav og 7 for galop.

Så kom turen til Lyngs Brilliante, 
opdrættet af Anette Berndorff 
Lyng og ejet af Irmelin Fastholdt 
Nørmak. Brilliante er en meget stor 
og betydelig hoppe på 5 år, og hun 
blev da også målt til 164 cm i stang. 
Desværre faldt hoppen i ridehuset 
under opvarmingen, så den var 
ikke helt rengående, da den skulle 
fremvise gangarterne. Den fik 7 i 
racetype og 8 i helhed, og fik så pga. 
haltheden 7 i skridt, 6 i trav og 4 i 
galop. 

Næste hest var den 8 årige hoppe 
Zulema V, opdrættet af Yeguada 
Aimaran og ejet af Katrine Thygesen 
Buur. Zulema var et lidt specielt 
tilfælde, da hoppen er blind på det 
ene øje og har nedsat syn på det 
andet. Det er opstået i fosterstadiet, 
hvor dens mor fik cortizonbehandling 
under drægtigheden. Men fordi 
lidelsen ikke er arvelig, kunne 
hoppen uden problemer stilles til 
kåring. Zulema blev målt til 158 
cm i stang og fik karaktererne 7 i 
racetype, 8 i helhed og 7 for skridt, 
trav og galop. Det var imponerende 

at se Katrine kommunikere med sin 
hoppe med både kropssprog og små 
lyde for at guide sin hoppe rundt i 
ridehuset.

Sidste hest var hoppen Marinera PM 
på 7 år, opdrættet af Hnos. Marti 
Verdia og ejet af Gitte Thoft. Hoppen 
er af den type, der kan leve på en 
sten. Så bare en smule græs var nok 
til, at hoppen var godt rund. Hun 
blev målt til 152 cm i stang og fik 6 
i racetype, 6 i helhed, 6 i skridt, 7 i 
trav og 5 i galop. Hoppen var ikke så 
vild med at skulle løbe rundt i den 
hede, og som de fleste hopper, så 
havde hun sin helt egen bestemte 
mening om det! Men den fik da vist 
gangarterne, og så kunne vi alle 
sætte os i skyggen og få noget koldt 
at drikke og lidt at spise.

Under frokosten benyttede heste-
ejerne sig naturligvis af spørgerunden 
til dyrlægen, for der opstår altid 
spørgsmål, når man ser og læser 
kåringsdokumentet. Alexandra 
svarede og forklarede beredvilligt, 
og informationerne er vigtige for 
hesteejerne, når de beslutter sig til 
at bruge hesten i avlen. 

Efter en velsmagende og hyggelig 
frokost satte vi kurs mod Otterup 
på Fyn. Her skulle der have været 3 
heste, men den ene hingst kom til 
skade kort før kåringen og stillede 
derfor ikke. Vi havde så kun to heste 
hos Maybritt Rønn, men det gav til 
gengæld tid til en god snak med en 
helt ny P.R.E. ejer. For først kom den 
6 årige hoppe, Cornelia, opdrættet 
af José Prieto Romero og ejet af 
Ellen Korsgaard. Ellen har aldrig haft 
P.R.E. før, og hun havde også kun 
haft hoppen i 3 uger. Hoppen tog alt 
som den mest naturlige ting i verden 
og var utroligt nem at omgås. Den 
blev målt til 158 cm, og så var det 
i ridehuset og fremvise gangarter. 
Som alle de andre heste var den 
en smule flad pga. varmen, men da 
vi begyndte at hisse som slanger, 
pustede den sig op og kom frem. 
Og det var da også helt tydeligt, at 
den tidligere har været trænet i at 
blive løbet med, som man ser det 
til morfologiske konkurrencer. Det 
blev til 7 i racetype, 8 i helhed, 8 for 
skridt og 7 for trav og galop. 

Dernæst var det Maybritts 4 årige 
hingst af eget opdræt, Falconero 
F, som stod for tur. Han er også 
i teenagealderen og synes, at 
hopperne er meget spændende! Han 
opførte sig dog rigtigt pænt under 
opmålingen og fremvisningen. Han 
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er en meget racetypisk hingst med 
alle de karakteristika, som ønskes for 
racen. Han blev målt til 160 cm i stang 
og fik karaktererne 9 i racetype, 9 i 
helhed, 9 for skridt og 8 for trav og 
galop. De karakterer havde Maybritt 
ikke lige regnet med, og det var sjovt 
at se hendes ansigtsudtryk, da hun 
fik kåringsdokumentet til underskrift 
og første gang så karaktererne. 

Temperaturen var over de 30 grader, 
så efter endt arbejde, fløj vi ind i 
skyggen, hvor vi fik noget koldt at 
drikke – og det store hit: Is med 
jordbær. Vi snakkede i en times tid, 
og så havde Alexandra og jeg en 
3 times køretur til Falster, hvor vi 
skulle overnatte.

Søndag morgen startede vi i 
Guldborg hos Louise Vilhelmsdal, 
som havde lagt faciliteter til. Her 
stillede 4 heste. Den første var 4 
årige Nivea NG opdrættet og ejet af 
Ninette Graugaard. Det er en stor, 
racetypisk og betydelig hoppe med 
god bredde og et stangmål på 161 
cm. Hun fik 8 i racetype, 8 i helhed, 
7 i skridt, 6 i trav og 5 i galop. 

Næste hest var den 7 årige hoppe, 
Aura TS, opdrættet og ejet af Tine 
Sommer. Aura var fuldstændigt 
snorlige på staldgangen under 
opmålingen og fandt sig tålmodigt i 
det hele. Hun blev målt til 160 cm i 
stang og fik 6 i racetype, 7 i helhed 
og 7 for skridt, trav og galop. Igen 
var det hovedformen, der havde 
trukket karakteren for racetype lidt 
ned. Alexandra forklarede, at det her 
var øjnenes placering, der gjorde 
det. Når man ser hesten fra siden, 
må øjnene ikke rage op over profilen 
(kanten af panden). Så lærte vi det!

Næste levende billede var hingsten 
Lopez IV på 4 år, opdrættet og ejet 
af Belinda B. Carlsen. Lopez er en 
yderst velopdragen ung mand, og 
han gjorde alt, hvad han fik besked 
om. Men lidt spændende var de der 
hopper altså! Det blev kun til et par 
kække øjekast, som hopperne i øvrigt 
ignorerede. Lopez er en racetypisk og 
stor hingst, og han blev målt til 166 
cm. Han blev dog ikke weekendens 
højeste hest. I fremvisningen blev 
han lidt for kåd og gled i ridehuset, 
men han kom hurtigt på benene igen 
og fortsatte, som intet var hændt. 
Han fik karaktererne 9 i racetype, 
8 i helhed og 7 for skridt, trav og 
galop. 

Sidste hest var hoppen Nena NG på 
5 år, opdrættet og ejet af Ninette 
Graugaard. Nena havde stået længe i 
boksen og ventet på sin tur og havde 
derfor svedt en del. Så hun var lidt 

utålmodig under opmålingen, men 
ikke mere, end at opmålingen forløb 
glat. Hun blev målt til 153 cm og fik 
karaktererne 7 i racetype, 7 i helhed 
og 7 for skridt, trav og galop.

Herefter satte vi os ind i den kølige 
rytterstue og fik lidt koldt at drikke, 
og så gik snakken og spørgsmålene 
om kåringen, morfologiske konkur-
rencer, racen, avl og meget mere.

Herefter gik turen til Gilleleje i 
Nordsjælland på Turban Stud, ejet 
af Annette Siren, hvor 6 heste stod 
og ventede på os. Varmen var på det 
tidspunkt ulidelig, så det blev hurtigt 
vedtaget, at hestene blev fremvist 
på den udendørs ridebane.

Først hest var Capriola la Corona, 
opdrættet og ejet af Helena Ea 
Søgaard Nielsen. Capriola er 5 år 
og blev målt til 155 cm. Dette var 
Helena glad for, eftersom hun selv 
havde målt hoppen sidste år til 153 
cm. Den var så vokset siden, men 
den vokser nok ikke mere, sagde 
Alexandra. Capriola blev trukket ud 
på ridebanen, hvor den så besluttede 
sig for, at galop var helt lige meget. 
Helena gjorde en energisk indsats 
for at få hoppen til at galoppere, 
men for Capriolas vedkommende, 
kunne Helena lige så godt have talt 
japansk! Men så var det, at der fra 
venstre lige pludselig kom et hujende 
uhyre fræsende bevæbnet med en 
pisk med en blå plasticpose. Så 
kan det nok være, at Capriola fandt 
galopgearet! Uhyret var såmænd 
bare Anette Sirens staldpige, Wiola, 
som gladeligt hjalp hesteejerne, hvis 
der var brug for det. 

Capriola fik karaktererne 7 i racetype, 
7 i helhed, 8 for skridt, 7 for trav og 
5 for galop.

Så kom turen til den mægtige 3 
årige hingst, Cato II, opdrættet af 
Anne Schaumann Nielsen og ejet af 
Anna Vestergaard. Han var ikke bare 
høj – han var også bred! Og lige da 
jeg så ham, var min første tanke, at 
han var som snydt ud af næsen på 
sin far; bare i en brun udgave. Cato 
blev målt til 165 cm i stang og fik 
karaktererne 8 i racetype, 9 i helhed 
og 7 for skridt, trav og galop.

Tredje hest var TU Bronco opdrættet 
af Annette Siren og ejet af Jette 
Yhman. Han var meget velhåndteret 
og velopdragen under opmålingen, 
og godt temperament/god opførsel 
er også noget, der indgår i karakteren 
for racetype. Bronco blev målt til 
155 cm i stang og fik karaktererne 
7 i racetype, 7 i helhed, 6 for skridt 
og 7 for trav og galop. Alexandra gav 

lidt mindre i racetype pga. af hans 
hovedprofil. Hun kunne godt have 
tænkt sig, at hovedet var en anelse 
mere konveks (buer udad - hvælvet). 
Vi lærte en hel del om hovedprofiler 
og hovedformer på den tur.

Så kom Reina CXXXVI opdrættet og 
ejet af Gina Christensen. Reina er 5 
år gammel og blev målt til 159 cm 
i stang. Efter opmålingen fortalte 
Alexandra, hvad hun så på hesten. 
Hun bemærkede, at hesten havde et 
lidt fladt kryds. Her kunne hun godt 
have tænkt sig en bedre opadgående 
bue fra ryggen og en hvælving over 
krydset. Hun bemærkede også, at 
hesten var en anelse muskelfattig på 
krydset. Herefter kunne træneren så 
fortælle, at hesten er under tilridning 
og virkede lidt stram i sin bagpart. 
Derfor var den nu under kiropraktisk 
behandling for at blive løsnet op i 
bl.a. bækkenet. Så det, må man 
sige, var godt set af dyrlægen. Reina 
fik karaktererne 7 i racetype, 6 i 
helhed, 7 for skridt og 6 for trav og 
galop.

Dernæst var det den 4 årige hoppe 
Duquesa Casanova opdrættet af 
Yeguada Casanova og ejet af Karina 
Klarskov Christiansen. Duquesa er 
en meget stor og meget betydelig 
hoppe, og hun blev da også 
weekendens højdespringer med 
hele 169 cm i stang! Og Duquesa 
var lige så god, som hun var stor. 
Hun vippede ikke med et øre under 
hele opmålingen, og dernæst skulle 
hun fremvises på ridebanen. Det var 
– fra Duquesas side – med en typisk 
Andalusisk tilbagelænethed, mens 
Karina nærmest tog livet af sig selv i 
et forsøg på at få hoppen til at puste 
sig lidt op og vise en trav med bedre 
øgning. Det endte med, at vi alle 
stod og hujede, men intet kunne få 
Duquesa fra koncepterne! Det var nu 
godt kæmpet af Karina, og Duquesa 
fik karaktererne 7 i racetype, 8 i 
helhed, 8 for skridt, 7 for trav og 8 
for galop.

Sidste hest var hoppen Fidata på 
3 år, opdrættet af Yeguada Efferta 
RS og ejet af Margrethe Mogensen. 
Alexandra gjorde store øjne, da der 
efter hoppen først kom et brunt 
hoppeføl og derefter – et lidt mindre 
– gult hoppeføl! Vi fortalte Alexandra, 
at Fidata var blevet plejemor for 
et Fjordhesteføl, og Alexandra var 
dybt imponeret over, at hoppen 
havde taget føllet til sig så nemt; 
også selvom den i forvejen havde 
føl – endda dens første. Men det, 
hun var mest imponeret over, var, at 
hoppen var i så godt huld på trods af 
to diende føl. Og de manglede heller 
ikke noget på sidebenene. Margrethe 
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var lidt nervøs for stangmålet, men 
det blev til lige nøjagtigt 152 cm, 
som er mindstemålet for hopper. 
Så gik det ellers slag i slag med 
alle målene, og så var det ud på 
ridebanen med to veloplagte føl, 
der var fulde af spilopper, trods 
varmen! Fidata fik karaktererne 6 
for racetype, 7 i helhed, 8 for skridt 
og 7 for trav og galop. Alexandra 
havde et par småting med hoppens 
hovedform, og derudover var hendes 
øjne runde og ikke trekantede. Og 
det afspejlede sig altså i karakteren 
for racetype.

Kåringsrunden var slut, og heste-
ejerne havde hver især medbragt 
en ret til fællesspisning. Vi sad ude 
i skyggen og fik snakket om mange 
spændende emner og svaret på 
spørgsmål fra hesteejerne.

Det var en fantastisk spændende 
og hyggelig weekend med mange 
smukke heste. Og jeg må sige, at jeg 
er virkelig stolt på de danske avleres 
vegne. Hele 9 af de stillede heste 
var af ren, dansk avl, og det var 
så flotte karakterer, de fik. Nogle af 
dem fik endda højere karakterer end 
de heste, der enten var importerede 
eller importeret i hoppens mave. Det 
kan I godt være stolte af!

Jeg vil sige en stor tak til Gitte 
Thoft, Louise og Henrik Vilhelmsdal, 
Maybritt Rønn og Annette Siren for 
at stille deres faciliteter til rådighed 
for årets basiskåring. Og en stor 
tak til hesteejerne og publikum for 
hyggeligt samvær.

Apollo VII ejet af Morten & 
Wendy Nedergaard Andersen.

Equilla ejet af Heidi Laursen.

Lyngs Brilliante ejet af Irmelin 
Fasterholdt Nørmark.

Zulema V ejet af Kathrine Thy-
gesen Buur.

Marinera PM ejet af Gitte Thoft. Cornelia ejet af Ellen Kors-
gaard.

Falconero F ejet af Maybritt & 
John Rønn.

Nivea NG ejet af Ninette Grau-
gaard.
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Aura TS ejet af Tine Sommer. Lopez IV ejet af Belinda B. 
Carlsen.

Nena NG ejet af Ninette Grau-
gaard.

Capriola la Corona ejet af 
Helena Ea Søgaard Nielsen.

Cato II ejet af Anna Vester-
gaard.

TU Bronco ejet af Jette Yhman.

Reina CXXXVI ejet af Gina 
Christensen.

Duquesa Casanova ejet af 
Karina Klarskov Christiansen.

Fidata ejet af Margrethe 
Mogensen.
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Det Fynske Dyrskue

Ebano LXXI og Maybritt Rønn til show.

Af Mette Andersen
 
Igen i år var der PRE heste 
repræsenteret på Det Fynske 
Dyrskue. I år var der 5 heste med: 
Ebano LXXI fra Stutteri El Falcon 
som showhest, fra Stald Rohan kom 
Maximus Z of Rohan fra Stald Rohan 
udstillet i vallak klassen, Teofilo Z 
udstillet i hingste klassen og Rohans 
Narja udstillet i 2 års hoppe klassen. 
Rohans Nianor var taget med af en 
ny udstiller; nemlig Pernille Poulsen. 
også i 2 års hoppe klassen. 

Fredag morgen gik det jo løs, og vi 
havde i år været så heldige at få 
Martin Bloch som dommer. Dejligt, 
når vi kan have samme dommer 
både på det fynske og på Roskilde. 

Det blev til følgende resultater: 
Teofilo Z, 23 point og ærespræmie. 
Og nummer 3 på tværs af alle 

hesteracer. 
Maximus Z of Rohan, 23 point og 
ærespræmie. 
Rohans Narja, 22 point. 
Rohans Nianor, 21 point. 

Lørdag formiddag gik med fælles 
konkurrencer, slangegang, og i år 
var der PRE heste med i to shows; 
bl.a. hos Fyns Western Club, hvor 
Pernille og Nianor gav dem som trail 
repræsentanter fra jorden og viste, 
at PRE heste også kan bruges til 
dette. 

Lørdag eftermiddag var det 
herrernes tur til at vise sig frem, 
og det blev vanen tro til musik af 
Cirque Du Soleleil afsluttet med 
power af Safri duos ”Play it alive”.  
En opvisning, som viste de meget 
forskellige heste, vi havde med. Altid 
smukke og arbejdsomme Ebano, 
gadedrengen til Maximus og som 

sidste skud på stammen havde vi 
Teofilo med, som Nanna Lyholm fra 
Stutteri Lyholm havde sagt ja til at 
ride. Så det var alsidighed i racen, 
der blev vist der. 

Lørdag godt kunne vi godt have 
ønsket os, at vejret havde været 
med os. Det er bare ikke så sjovt at 
ride i regnvejr, og det kræver, at vi 
lige passer lidt ekstra på, når banen 
bliver så glat. 

Søndag var vi noget heldigere med 
vejret, og showet fungerede ret fint. 
Vi håber på, at der vil komme nogle 
nye udstillere til næste år. Det kunne 
være en hyggelig måde at samle de 
fynske PRE folk på.  Er man i tvivl 
om, hvordan det forløber, eller har 
man spørgsmål, er man velkommen 
til at kontakte enten Maybritt eller 
Mette. 

Nanna Lyholm red Teofilo Z, ejet af Mette 
Andersen.

Mette Andersen og hendes vallak Maximus Z of 
Rohan.

Rohans Nianor, ejet og opdrættet af Mette 
Andersen.
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Store Hestedag 2015
Af Charlotte Eichel Larsen

Som altid er der Store Hestedag 
den første weekend i september. Og 
for hvert år vokser arrangementet i 
størrelse. De seneste år har vi været 
placeret med vores stand i en af de to 
store haller, hvilket er en stor fordel, 
da vi så ikke behøver at sætte en 
pavillon op. Men vi bliver en anelse 
klemt mellem de store stande med 
rideudstyr, for de har en tendens til 
at brede sig lidt rigeligt.

I år var de to haller forbundet med 
en gennemgang, hvor der også 
var stande. Det var hyggeligt og 
indbydende, og der var konstant stor 
gennemgang i de to haller. Så vi blev 
ikke overset.

I vores hal var der lavet en lille 
opvisningsring, hvor der dagene 
igennem var opvisninger og clinics 
af forskellig art. Et af indslagene 
var Tania Mortensen med sin 
P.R.E. hoppe Confitera CA, som 
havde lavet en opvisning med Bo 
Thomas. De fortalte om krigskunst 
fra middelalderen på en sjov og 
oplysende måde. Opvisningen blev 
samtidigt en god oplevelse for 
børnene, fordi Confitera er trænet 
i forskellige tricks, f.eks. levade, 
spanske skridt og at lægge sig ned. 

Derudover var der en clinic med 
hestemassage, og her lagde Lima 
de Cava, ejet af Anne Birgitte 
Krogh, hestekrop til. Lima var med 
for at deltage i et springstævne. 
Senere var der horsemanship, 
hvor tvillingen Esperanza SK var 
prøveklud. Esperanza er meget tæt 
knyttet til sin søster og bliver urolig 
og frustreret, når hun bliver adskilt 
fra hende. Der blev arbejdet i en halv 
time, og det endte da også med, at 
Esperanza fulgte underviseren i 
stedet for at løbe over til hjørnet og 
kalde.

I den store ring er der dagen igennem 
opvisninger og show med heste, 
så der er meget at se på begge 
dage. Derudover er der dressur- og 
springkonkurrencer, og selvfølgelig 
bedømmelse af udstillede heste.

Der var i år 4 P.R.E. heste om 
lørdagen, som var 2 års vallakken 
Astillo MAR ejet af Britt Hansen, 
hopperne Jabulani af Lægård ejet af 
Tina Milton Woetman, Esmeralda SK 
og Esperanza SK ejet af Tina Birgitte 
Poulsen.

Om søndagen var det hingstene 
Lopez IV ejet af Belinda B. Carlsen 
og Brioso CX ejet af Anette 
Pommergaard. Alle heste opnåede et 
8 tal i karakter for racen.

Vejret var vi desværre ikke så 
heldige med. Om lørdagen var det 
blæsende, regnfuldt og med torden. 
Det skete mere end én gang, at der 
kom en pavillon flyvende! Søndagen 
var lidt bedre med sol ind imellem, 
men store ring var blevet meget glat 
efter regnen om lørdagen, så der 
skulle både rides og køres forsigtigt.

Vi ses til næste år til to herlige dage 
på Store Hestedag.

Brioso CX ejet af Anette Pom-
mergaard. 

Lima de Cava ejet af Anne Birgitte Krogh var 
prøveklud for hestemassage.

Tania Mortensen og hendes PRE hoppe Confit-
era CA deltog i en sjov og oplysende opvisning 
om krigskunst til hest.
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DAMOCHA 2015

Af Charlotte Eichel Larsen
Fotos: Christine Schade, Sabrina 
Concu og Laura Vibe Brøndum.

Årets DAMOCHA var planlagt til 
22. - 23. august i Jylland, og vi 
havde fundet et sted med rigtigt 
gode rammer til arrangementet i 
Vesthimmerland; nemlig Aalestrup. 
For nogle ville det være en lang 
køretur med hestene, men vi tog 
chancen, både fordi stedet kunne 
opfylde alle vores krav, og ikke 
mindst var prisen ganske fornuftig.

Som altid var det en gyser med 
tilmeldingerne, men allerede inden 
sidste tilmeldingsfrist var vi over 
de 25 heste, som er et minimum 
for at kunne afholde konkurrencen. 
Vi fik i alt 35 heste tilmeldt, og det 
endte med 33 heste, der stillede til 
start. Den ene var en hingst, som 
ikke nåede at blive ejerskiftet inden 
konkurrencen, mens den anden var 
en vallak, som desværre var blevet 
syg.

Som årene er gået, er det glædeligt 
at se, at der nu er flere og flere 
danskopdrættede heste, der 
kommer med, og i år var det hele 
20 heste ud af de 35. Stadig drejer 
det sig om flest helt unge heste, 
men der er nu også kommet voksne 
danskopdrættede heste med. 

Det var en flot og imponerende flok 
P.R.E. heste, der stod i stalden, og 
det skulle blive rigtigt spændende at 
se bedømmelserne og ikke mindst, 
hvem der løb med championtitlerne.

Fra i år siger ANCCEs regler, at man 
nu er tvunget til at have to dommere 
til en morfologisk konkurrence: En 
dommer til at bedømme morfologi 
(eksteriør), og en International 
dressurdommer til at bedømme 
rideprøven. ANCCEs argument er, 
at det så bliver mere upartisk, da 
dressurdommerne for det meste ikke 

kender de enkelte stutteri og/eller 
deres heste. Det vil sige, at de ikke 
har nogen forudfattet mening om 
hestene fra mønstringen, når de skal 
bedømme rideprøven. Argumentet 
er ganske udmærket, dog gør det 
konkurrencen dyrere at afholde.

Vores dommer til eksteriør var 
Florencio Moreno Moreno, som 
tidligere har været i Danmark og 
dømme til DAMOCHA. Det var i 
2008, hvor vi ekstraordinært fik 
lov til at lægge basiskåring og 
DAMOCHA sammen, fordi ANCCE 
havde overtaget stambogen året 
før, og der var mange heste, som 
stadig manglede papirer. Florencio 
er selv dyrlæge, avler af P.R.E. heste 
og rytter. Så her var vi rigtigt godt 
klædt på til en grundig bedømmelse 
af hestene. Dressurdommeren var 
Alvaro Perdomo Martin, som viste 
sig at være udmærket bekendt med 
Danmark og i øvrigt var gode venner 
med Hasse Hoffmann og finske Kyra 
Kyrklund.

Vi startede i det festligt pyntede 
ridehus lørdag kl. 12 med sektion 
1, som er 1 års hopper. Her var 
der 4 tilmeldte heste; alle af dansk 
opdræt. Generelt for 1 års hestene, 
så var det tydeligt, at det var deres 
første tur i byen. Væk hjemmefra, 
nye lyde, nye lugte og mærkelig ting, 
som dressurhegn og blomster! Der 
blev kigget og hoppet lidt til side, 
hvilket er en helt naturlig reaktion 
for så unge heste.

Den første var Rohans Elenna, 
opdrættet og ejet af Stald Rohan 
v/Mette Andersen. Det er altid svært 
at være den første til at åbne ballet; 
og så med så ung en hest, som suger 
alle nye indtryk til sig og måske har 
lidt svært ved at koncentrere sig 
om opgaven. Men det blev til en 
udmærket mønstring, dog kneb det 
lidt med at stå stille til sidst. Elenna 
endte med en totalsum på 89,750; 
heraf 18 point i gangarter.

Næste hest var Adelina II opdrættet 
og ejet af Pilegården v/Heidi Laursen. 
Adelina var lidt utryg og ville helst 
gå op og ned ad sin mønstrer. Det 
er så typisk, at træningen foregår 
lige efter en snor derhjemme – og 
så er det noget helt andet, når man 
så kommer i byen! Men igen, det 
er så unge heste, og de er så 
overvældende af alle de nye ting, 
lyde og lugte. Adelina fik 82,750 i 
totalsum; heraf 16,5 i gangarter.

Så kom BJH Luna Llena i ringen, 
opdrættet og ejet af Stutteri La 
Marquesa v/Britt Hansen. Og det blev 
til en ganske udmærket mønstring 
af den unge hoppe, som viste gode 
bevægelser. Hun endte med 88,500 i 
totalsum; heraf 21 point i gangarter.

Sidste hoppe i sektionen var 
Rohans Melian, også fra Stald 
Rohan, og hun virkede fuldstændigt 
upåvirket af alt postyret. Det gør 
det væsentligt nemmere at lave 
en ordentlig mønstring, når hesten 
er koncentreret om opgaven og 
ikke får afledt opmærksomheden 
på publikum og andre sjove ting 
i ridehuset. Melian tog da også 
sektionens højeste totalsum på 
96,250; heraf 19,5 i gangarter.

Placeringen blev derfor Rohans 
Melian som nr. 1, Rohans Elenna som 
nr. 2, BJH Luna Llena som nr. 3 og 
Adelina II som nr. 4. Rohans Melian 
blev dermed bedste 1 års P.R.E. 
hoppe og fik præmie bestående 
af en striglertaske med indhold 
sponsoreret af Yeguada la Colina del 
Sol.

Dernæst kom turen til 1 års 
hingstene, og her var der 
repræsenteret to af slagsen; begge 
fra Stutteri Korsmosegård v/
Margrethe Mogensen. Den første var 
Calentado MAR, som også virkede 
ret upåvirket af det hele og fik vist 
nogle virkelig gode gangarter. Det 
blev til en totalsum på 90,000; heraf 
21 i gangarter. Så kom Pascual MAR 
på banen, og selvom han syntes, 
at det hele var lidt spændende, så 
bevarede han koncentrationen hele 
vejen rundt i ridehuset. Han endte 
med at få en totalsum på 93,750; 
heraf 19,5 i gangarter. Pascual MAR 
blev dermed nr. 1 og Bedste 1 års 
P.R.E. hingst og fik præmie, som 
var en striglertaske med indhold 
sponsoreret af Yeguada la Colina del 
Sol. Nr. 2 blev så ganske naturligt 
Calentado MAR, og han fik en hvid 
roset. Fra i år får alle deltagere en 

Fra venstre: 
Florencio Moreno Moreno, 
Anne Birgitte Krogh, Linda 
Øland, Anette Thestrup, 
Maybritt Rønn, Charlotte 
Eichel Larsen, Morten Ne-
dergaard Andersen, Alvaro 
Perdomo Martin. Britt 
Hansen, Mette Andersen 
og Nanna Lyholm var taget 
hjem med deres heste og 
kom derfor ikke med på 
billedet.
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roset med hjem som minde om 
deres deltagelse til DAMOCHA. De 
hvide rosetter blev givet til alle uden 
for placering.

Også i år er der ændret lidt i ANCCEs 
regler for morfologiske konkurrencer, 
og til vores ærgrelse betød 
ændringerne, at pointene for 1 års 
heste og vallakker ikke offentliggøres 
på ANCCEs hjemmeside. 
Derudover – erfarede vi senere 
– er vallakkerne nu helt afskåret 
for nogen konkurrence; herunder 
konkurrencen om bedste rideprøve. 
Måske logisk for spanierne selv, men 
ikke for os her i Nordeuropa, som 
mener, at en bedømmelse af en hest 
– også vallakker - er vigtig for den, 
der har avlet den.

Nå, men det startede jo rigtigt godt 
med de unge, danskopdrættede 
heste, så nu var vi spændte på de 
næste sektioner. 

Vi valgte at følge aldersklasserne, 
og næste sektion bestod af 2 års 
hopper. Der var tilmeldt 4 skønne, 
unge damer af dansk opdræt, og den 
første var Bambina XLI opdrættet og 
ejet af Stutteri Nedergaard v/Morten 
& Wendy Nedergaard Andersen. 
Bambina var rimeligt upåvirket af 
det hele, så mønstringen var ikke 
det store problem. Hun endte med 
en totalsum på 94,750; heraf 19,5 i 
gangarter.

Næste levende billede var Heleña 
F opdrættet og ejet af Stutteri El 
Falcon v/Maybritt & John Rønn. 
Heleña var på sin første tur i byen, 
og selvom hun helst ville løbe tæt op 
ad John, så tog hun faktisk alt i stift 
forben. Hun endte med en totalsum 
på 90,250; heraf 18 i gangarter.

Tredje hest var Rohans Narja, som 
også blev udstillet sidste år og 
efterfølgende har været på dyrskue i 
Odense i år. Så hun var ligeglad med 
pynten, musikken og publikum og 
gav den gas, da hun skulle vise sine 
gangarter. Hun fik en totalsum på 
93,250; heraf 21 i gangarter.

Sidste hest var Baronesa LXXVIII 
også opdrættet og ejet af Stutteri 
Nedergaard v/Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. Baronesa blev 
nydeligt fremvist og fik en totalsum 
på 89,750; heraf 19,5 i gangarter.

Placeringen blev Bambina XLI på 
førstepladsen, Rohans Narja som 
nr. 2, Heleña F som nr. 3, og nr. 
4 blev Baronesa LXXVIII. Dermed 
gik Bambina XLI og Rohans Narja 
videre til søndagens konkurrence 
om championtitlerne for unge heste. 

Rohans Narja fik roset for bedste 
gangarter i sektionen og gik videre 
til søndagens konkurrence om bedste 
bevægelser for unge heste.

Så kom turen til 2 års hingstene. 
Her var der 2 tilmeldte; alle også 
af dansk opdræt. Den første var 
Grandioso MAR opdrættet af 
Stutteri Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen og ejet af Stutteri la 
Marquesa v/Britt Hansen. Grandioso 
viser allerede nu en flot trav, og ud 
af totalsummen på 87,250 gik de 21 
point for hans gangarter.

Næste hest var Astuto PM oprdættet 
af Hnos. Marti Verdia og ejet af 
Pilegården v/Heidi Laursen. Astuto 
er i fuld groning, og når han er 
færdigudvokset, ender han med 
at blive en stor og betydelig hest. 
Astuto fik en totalsum på 81,500; 
heraf 18 point i gangarter.

Placeringen blev derfor Grandioso 
MAR på førstepladsen og Astuto PM 
på andenpladsen. Begge heste skulle 
videre i søndagens konkurrence 
om championtitler for unge heste, 
mens Grandioso MAR fik roset for 
bedste gangarter i sin sektion og 
gik videre til konkurrencen om 
bedste bevægelser unge heste om 
søndagen.

Vi holdt tiden fint, så der var god tid 
til at få hingstene ud af ridehuset 
og så byde velkommen til en 
enkelt hoppe i sektion 5. Det var 
Fuchsia MAR opdrættet og ejet af 
Stutteri Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen. Fuchsia virkede meget 
scenevant, og en flot mønstring 
blev belønnet med en totalsum på 
96,750 point; heraf 19,5 i gangarter. 
Automatisk gik Fuchsia så videre 
til søndagens konkurrencer om 
championtitler og bedste bevægelser 
for unge heste, og hun fik også sin 
roset for bedste gangarter i sin 
sektion. 

I sektion 6 for 3 års hingste var der 
også kun en enkelt hingst tilmeldt. 
Det var Apollo VII opdrættet og ejet 
af Stutteri Nedergaard v/Morten 
& Wendy Nedergaard Andersen. 
Apollo er allerede nu en meget høj 
hest med meget lange ben. Der 
skulle virkelig spænes for at følge 
med ham i traven. Apollo fik en 
totalsum på 91,250; heraf 21 point i 
gangarter. Som Fuchsia gik han også 
automatisk videre til søndagens 
konkurrencer, og der var også roset 
for bedste gangarter i hans sektion.

Det samme var tilfældet med sektion 
7, som er 4 års hopper. Equilla, 
opdrættet og ejet af Pilegården v/

Heidi Laursen var snorlige og viste 
flotte gangarter i mønstringen. Hun 
fik en totalsum på 93,250; heraf 20 
i gangarter. Equilla gik automatisk 
videre til konkurrencerne for voksne 
heste om søndagen, som var 
championtitler og bedste gangarter.

Så blev det tid til 4 års hingstene, og 
her var der også kun enkelt tilmeldt, 
nemlig Lopez IV opdrættet og ejet af 
Yegauda Destinada v/Belinda Bonn 
Carlsen. Lopez har en god størrelse 
og lange ben, så Belinda måtte give 
den gas! Det blev til 72,563 point i 
morfologi og 20 point i gangarter. 
For hingste på 4 år og ældre tæller 
den morfologiske karakter kun 
75%, mens de sidste 25% kommer 
fra rideprøven, som er obligatorisk 
for hingstene på 4 år og ældre. Vi 
måtte derfor vente på totalsummen 
til om søndagen. Lopez gik så også 
automatisk videre til søndagens 
konkurrencer.

I sektion 9, som er hopper på 5 - 6 
år, ventede 5 imponerende hopper. 
Den første i ringen var Divinia F 
opdrættet af Stutteri El Falcon v/
Maybritt og John Rønn og ejet af 
Østervangs v/Tina Hansen. Divinia 
F har meget energiske gangarter 
med et højt løft, og det blev til en 
flot mønstring. Det endte med en 
totalsum på 95,250 point; heraf 19 
i gangarter.

Så kom Benus Casanova opdrættet 
af Yeguada Casanova og ejet af 
Birgitte Eiersted. Benus viste en 
imponerende trav, og hun fik en 
totalsum på 94,000 point; heraf 21 
i gangarter.

Næste hoppe var Miranda XVIII 
opdrættet og ejet af Caballos de 
Soto v/Erik Hovgaard. En meget 
nydelig mønstring gav hoppen en 
totalsum på 89,250 point; heraf 19 
i gangarter.

Så kom turen til Batitsta Casanova 
opdrættet af Yeguada Casanova 
og ejet af Stutteri Babieca v/
Camilla Mellegaard Olsen. Camilla 
mønstrede både Benus og Batista, så 
hun fik løbet noget den dag! En flot 
mønstring gav hoppen 86,500 point i 
totalsum; heraf 19 i gangarter.

Sidste hest var Lyngs Brilliante 
opdrættet af Stutteri Lyng v/Anette 
Berndorff Lyng og ejet af Irmelin 
Fasterholdt Nørmark. Hoppen 
døjede stadig med en skade 
opstået ved kåringen halvanden 
måned tidligere og var ikke helt 
rengående. Ærgerligt, for hoppen 
viste momenter med særdeles gode 
gangarter. Men morfologisk fejler 
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hoppen ikke noget, og hun fik da 
også 90,500 i totalsum; heraf 17 i 
gangarter.

Benus Casanova fik højeste sum 
på gangarterne i sin sektion og 
gik videre til konkurrencen om 
bedste gangarter for voksne heste 
om søndagen. Og dermed blev det 
også Divinia F og Benus Casanova, 
som gik videre til konkurrencen om 
championtitlen for voksne hopper 
om søndagen.

Ude i ridehuset ved siden af stod 3 
hingste klar til sektion 10, som er 
hingste på 5 - 6 år. Den første var 
Arrogante LXI opdrættet og ejet 
af Stutteri Nedergaard v/Morten 
og Wendy Nedergaard Andersen. 
Arrogante er en meget stor hingst, 
og det var fantastisk at se, hvor 
meget han havde udviklet sig siden 
hans kåring i 2012. Arrogante 
opnåede 69,750 point (tæller 75%), 
og fik 19 point i gangarter. 

Så kom Dictador A opdrættet af 
Ganaderia Antares, S.L. og ejet af 
Stutteri Lyng v/Anette Berndorff 
Lyng. Dictador, der er palomino, gav 
blikfang med sin smukke guldfarve. 
Han blev mønstret lige efter bogen 
og fik 65,250 point, og 18 point i 
gangarter.

Sidste hingst var Teofilo Z opdrættet 
af Yeguada Zaforteza og ejet af Stald 
Rohan v/Mette Andersen. Han var 
snorlige i sin mønstring med en flot 
trav og fik 69,938 point og 21 point 
i gangarter.

Teofilo Z fik roset for bedste 
gangarter i sin sektion og skulle 
med i søndagens konkurrence om 
bedste gangarter for voksne heste, 
og han og Arrogante LXI gik videre 
til konkurrencen om championtitlen 
om søndagen.

Det blev tid til de voksne hopper 
på 7 år og ældre. Sektion 11 talte 
6 store og betydelige hopper. Den 
første var Alhambra XXIII opdrættet 
af Albala og ejet af Pilegården v/
Heidi Laursen. Alhambra havde føl 
ved siden, og det var med at holde 
tungen lige i munden, når føllet 
valgte at danse ind foran sin mor 
under mønstringen. Alhambra fik 
83,750 point i totalsum; heraf 17 i 
gangarter.

Den næste hoppe kom fra Sverige 
og var Nefertite. Den er opdrættet af 
Övrarps Stuteri & Dressyrcenter HB 
og ejet af Stuteri Örnaholm v/Carina 
Nordling. Nefertite er en stor hoppe 
med fylde både til gården og gaden! 
Hoppen kunne så sandelig også 

bevæge sig, og hun fik 95,750 point 
i totalsum; heraf 19 i gangarter.

Så kom Dulzona SJ opdrættet af 
Sant Jordi v/Birgitte Brandt Larsen 
og ejet af Østervangs v/Tina 
Hansen. Dulzona viste også flotte 
gangarter i mønstringen og opnåede 
86,750 point i totalsum; heraf 19 i 
gangarter.

Endnu en betydelig hoppe indtog 
arenaen, og det var Golosina XII 
opdrættet af José Antonio Ruidiaz 
Rubio og ejet af Stutteri Nedergaard 
v/Morten og Wendy Nedergaard 
Andersen. Golosina er en meget 
racetypisk hoppe, og hun vidste 
lige nøjagtigt, hvad hun skulle 
i mønstringen. Hun fik 98,500 i 
totalsum; heraf 19 i gangarter.

Næstsidste hest var Barquillera XCIII 
opdrættet af Hijos de Dña M. Teresa 
Diosdao og ejet af Pilegården v/Heidi 
Laursen. En dejlig og racetypisk 
hoppe med god masse, og en flot 
mønstring gav hoppen 92,500 point i 
totalsum; heraf 17 i gangarter.

Til sidst kom Airosa LM opdrættet af 
Luis Martin Pavon og ejet af Stutteri 
Nedergaard v/Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. Airosa virkede 
lidt lille i samlingen af massive 
hopper, men jeg skal da lige love 
for, at hun slog dem alle sammen i 
bevægelse. Hun fik 84,750 point i 
totalsum; heraf 20 point i gangarter.

Nu var der kun to sektioner tilbage; 
nemlig sektion 12 med hingste på 
7 år og ældre og så sektion 15, 
som er vallakker. Der var kun en 
enkelt hingst i sektion 12 – den helt 
omvendte verden af tidligere, hvor 
vi havde flest heste i sektionerne for 
voksne heste end med unge heste. 
Men det er jo netop fordi, avlerne 
gerne vil have deres egen avl 
bedømt. Og det tager bekendt nogle 
år, før man er kommet i gang med 
avlen og kan vælge ud, hvad man 
ønsker at udstille.

Huron FS repræsenterede den ene 
hingst i sektion 12. Han er opdrættet 
af Yeguada Arroyomonte og ejet af 
Stuteri Pepino PRE v/Sara Hedberg 
fra Sverige. Huron er en mægtig 
hest på hele 176 cm i stang, og 
ridehuset virkede lille, når han 
bevægede sig rundt i det. Det var 
en snorlige mønstring af hingsten, 
som var 100% klar over, hvad det 
hele drejede sig om. Han fik 72,188 
point; heraf 21 i gangarter.

Sidste sektion med vallakkerne talte 
2 heste. Den første var Dinero III 
opdrættet af Alberto Porras Castaño 

og ejet af Heidi Mariager. Dinero 
er sent kastreret, så han fremstod 
med godt hingstepræg og en smuk, 
kraftig hals. Dinero fik 64,688 point, 
heraf 19 i gangarter. 

Sidste vallak var Pregonero XXIX 
opdrættet af Nobleza del Guadiana, 
S.L. og ejet af Stutteri Lyholm 
v/Nanna Lyholm. Pregonero er af 
den originale, barokke type men 
med et ganske pænt stangmål. Han 
var ligeledes snorlige og viste fine 
gangarter. Det blev til 71,438 point; 
heraf 20 i gangarter.

Dagens mønstring var slut, og 
det skulle blive rigtigt spændende 
at følge anden og sidste del af 
konkurrencen om søndagen.

Både for at give publikum noget at 
se på og som god træning til især 
de unge heste var der arrangeret 
nogle dressurklasser om aftenen. 
Der var lavet tre klasser, hvor man 
kunne vælge, hvilket program man 
ønskede at ride, og så blev der redet 
om procenterne. Der kom i alt 9 
tilmeldinger, som fordelte sig med 6 
heste i den første klasse og 3 heste i 
den sidste klasse. I den første klasse 
blev der redet en LC1A og en LC2A 
alt efter ønske. Og i klasse to blev 
der redet LA1A og LA5A.

Vejret var jo fantastisk, og det var 
god underholdning at se ridningen, 
som var rigtig pæn. 

I klasse 1 blev det Dinero III, redet 
af Pia Sieg, som rendte med både 
1. og 2. pladsen med hhv. 69,17% 
i en LC2A og 68,60% i en LC1A. 
På 3. pladsen kom Airosa LM redet 
af Rebecca Nedergaard, og de fik 
66,04% i en LC2A. 4. pladsen gik til 
Apollo VII redet af Nadja Nedergaard, 
og de fik 63,00% for deres ridt i en 
LC1A. Så kom Batista Casanova med 
Camilla Mellergaard Olsen i sadlen på 
en 5. plads med 60,80% i en LC1A. 
6. pladsen gik til Miranda XVIII redet 
af Mette Lærkesø Andersen med 
60,00% for deres ridt i en LC1A. Ret 
flotte procenter, når man tænker på, 
at mange af hestene var unge og 
nytilredne.

I klasse 2 var der 3 heste, og her 
blev det Pregonero XXIX med Nanna 
Lyholm, der rendte med 1. pladsen 
med 66,5% for deres ridt i en LA5A. 
2. pladsen gik til Arrogante LXI, 
redet af Nicolai From, med 65,74% i 
en LA1A. 3. pladsen gik til Airosa LM, 
redet af Rebecca Nedergaard, med 
57,41% i en LA1A.

Aftenen blev sluttet af med en 
fælles middag på ridecentret, og vi 
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kunne knapt være i lokalet. Dejligt, 
at så mange valgte at komme til 
fællesspisningen, og der blev snakket 
og grinet til langt ud på aftenen.

Og så blev det søndag!!!! 
Sommerfuglene i stalden var meget 
store, og der herskede hektisk 
aktivitet og nervøsitet overalt. Nu 
var dagen kommet, hvor der skulle 
findes årets champions.

Vi startede med rideprøven, som 
er obligatorisk for alle hingste på 
4 år og ældre og for vallakker. Det 
er frivilligt for hopperne. De hopper, 
der deltager, er så også med i 
konkurrencen om Bedste Rideprøve, 
og i år var der tilmeldt hele 6 
hopper.

Vi startede med hingstene, og det 
var Belinda B. Carlsen og 4 årige 
Lopez IV, som skulle åbne ballet. Det 
var virkelig nydelig ridning, og Lopez 
har nogle rigtigt gode gangarter. Han 
fik 21,250 point for sin rideprøve og 
endte med en totalsum på 93,813 
point.

Næste hingst var røde Arrogante 
LXI med Nicolai From i sadlen. Igen 
virkelig nydelig ridning og flotte 
bevægelser. Arrogante fik 23,250 
point og dermed en totalsum på 
93,000 point.

Så skulle guldfarvede Dictador A 
have været den næste, men han 
syntes, at nu var det nok med alt det 
hurlumhej, og satte Nanna Lyholm af 
i muslingebunden på udendørsbanen. 
Nanna fik et ordentligt skrald, og 
kunne ikke komme i sadlen lige 
foreløbigt. Men Dictador slap ikke, 
for Nicolai From sprang straks til, 
og satte sig i sadlen og gennemførte 
rideprøven. Dictador A fik 19,250 i 
rideprøven og en totalsum på 84,500 
point.

Næste hingst var Teofilo Z med 
Mette Andersen i sadlen. Meget 
nydeligt program også her fra den 
fuldstændigt upåvirkede hingst, der 
koncentrerede sig om opgaven og 
gav sin rytter et godt ridt. Det blev 
til 24,000 point i rideprøven og en 
totalsum på 93,938 point.

Sidste hingst var Huron FS, som har 
udviklet sig siden DAMOCHA sidste 
år. Det var helt tydeligt i rideprøven. 
Et flot ridt som gav Sara Hedberg og 
Huron 22,500 point og dermed en 
totalsum på 94,688 point.

Nu var turen kommet til vallakken 
Dinero III med Pia Sieg i sadlen. De 
er et godt makkerpar, og det var et 
flot ridt. De fik da også 23,000 point, 

og det gav en totalsum på 87,688 
point.

Så var det damernes tur, og vi lagde 
ud med Divinia F redet af Lærrke 
Hansen. Divinia har ikke været redet 
ret længe, men det kunne faktisk 
ikke ses. De fik flotte 22,250 point 
for ridtet.

Næste hoppe var Miranda XVIII 
redet af Mette Lærkesø Andersen. 
Mette var ked af gårsdagens ridt 
i dressurklassen, fordi galoppen 
ikke blev helt, som hun ønskede. 
Men hun tog revanche og opnåede 
23,000 point.

Så var det Batista Casanova med 
Camilla Mellergaard Olsen i sadlen. 
Godt gennemredet program, der 
blev belønnet med 21,500 point.

Og så kom hoppen Nefertite, som 
vi alle var spændte på. Den har 
tidligere vundet championtitler 
– også for rideprøven. Så vi var klar 
over, at der var hård konkurrence 
her. Det var da også et koncentreret 
og velafbalanceret ridt, de fremviste, 
og blev belønnet med 23,250 point. 
Pointene lå tæt, så vi var spændte på 
de sidste heste til rideprøven.

Næste hoppe var Dulzona SJ redet 
af Cathrine Louise Hansen. En hoppe 
med lange ben og god bevægelse, og 
det var et nydeligt ridt. De fik 22,750 
point.

Sidste hoppe var Benus Casanova, 
som nær ikke var kommet til start 
alligevel. Hendes ejer, Birgitte 
Eiersted, har tidligere haft et 
alvorligt uheld, og var ikke så sikker 
på, om det nu også var en god idé at 
ride hoppen. Men hun blev overtalt 
og red programmet med små vittige 
kommentarer til hesten og store 
grin. De fik 20,500 point for ridtet.

Sidste hest var vallakken 
Pregonero XXIX redet af Nanna 
Lyholm. Fuldstændig klippefast og 
bombesikker hest, og det var et flot 
ridt. De endte med 23,500 point 
og dermed en totalsum på 94,938 
point.

Vi holdt en lille pause, inden 
vi gik i gang med første del af 
præmieoverrækkelsen. Vi startede 
med foreningens præmier: Bedste 
Danskopdrættede P.R.E. hoppe blev 
Fuchsia MAR ejet af Korsmosegård 
v/Margrethe Mogensen. Der var 
selvfølgelig præmier, som var et 
gavekort fra Horze Aalborg, sliksten 
fra NAG og et underlag fra Duvil 
hestefoder. Bedste Danskopdrættede 
hingst blev Lopez IV ejet af Yeguada 

Destinada v/Belinda B. Carlsen, og 
de fik præmier fra Horze Aalborg, en 
sliksten fra NAG og et underlag fra 
Dansk P.R.E. Avlsforening.

Og så kom gyseren! Bedste Danske 
Avler. Avlerne kan udstille alle de 
heste til DAMOCHA, som de har lyst 
til, men skal udvælge 3 heste (hvis 
de har tilmeldt mere end 3 heste), 
som skal indgå i konkurrencen. 
Igen i år stod kampen mellem 
Stutteri Korsmosegård v/Margrethe 
Mogensen, Stald Rohan v/Mette 
Andersen og Stutteri Nedergaard 
v/Morten & Wendy Nedergaard 
Andersen. Konkurrencen er lavet, 
fordi vi endnu ikke kan opfylde 
ANCCEs noget højere krav til Bedste 
Avler, men vi lader stadig dommeren 
afgøre, hvem der skal have titlen.

Stutteri Korsmosegård kom med 
Calentado MAR, Pascual MAR og 
Fuchsia MAR. Stald Rohan stillede 
med Rohans Elenna, Rohans 
Melian og Rohans Narja. Stutteri 
Nedergaard havde valgt Apollo VII, 
Arrogante LXI og Bambina XLI.

Lagde man hestenes summer 
sammen, lå avlerne uhyggeligt tæt. 
Det var marginaler, der skilte dem 
ad. Men det var ikke det afgørende 
her, for dommeren kunne vælge den 
samling, som han syntes var den 
bedste. Dommeren gik flere gange 
rundt om hestene, og der må have 
løbet et par sveddråber eller 100 på 
panden af avlerne.

Det endte med, at titlen gik til 
Stutteri Nedergaard, som fik en kurv 
med lækkerier fra Butik Østervang 
Blomster, sponsoreret af Tina Hansen 
og grimer fra the Glam Company.

Bedste mønstrer gik velfortjent til 
Nadja Nedergaard, som virkelig fik 
løbet hele weekenden. Nadja havde 
også været i skarp træning forinden; 
f.eks. kunne man hver morgen se 
hende tage alle springene på den 
udendørs springbane – uden hest vel 
at mærke!

Nadja modtog præmien, som var 
en gavekurv fra Butik Østervang 
Blomster v/Tina Hansen og 
hestebolcher fra Danish Agro.

For hingstene og vallakkerne kunne 
vi nu rangere dem op og give dem 
præmie pr. sektion, for bedste 
gangarter og for rideprøverne.

Nogle af hestene var uden 
konkurrence i deres sektion, så de 
havde på forhånd modtaget deres 
rosetter. I sektion 8 var Lopez IV 
ene hane i kurven og var dermed 



16 17

sektionsvinder, bedste gangarter og 
bedste rideprøve for sektionen.

I sektion 9 var det Miranda XVIII, 
som fik roset for bedste rideprøve 
for hopper mellem 5 og 6 år.

I sektion 10 blev oprangeringen 
Teofilo Z, Arrogante LXI og Dictador 
A. Teofilo Z rendte også med 
rosetten for bedste rideprøve og 
bedste gangarter i sin sektion.

I sektion 11 var det den svenske 
hoppe Nefertite, som fortjent fik 
rosetten for bedste rideprøve, og i 
sektion 12 var det igen den eneste 
hingst, Huron FS, som tog rosetterne 
for sektionsvinder, bedste gangarter 
og bedste rideprøve.

Sektion 15 blev oprangeringen 
Pregonero XXIX og så Dinero III. 
Pregonero fik også roset for bedste 
rideprøve og bedste gangarter i sin 
sektion.

Bedste vallak blev dermed Pregonero 
XXIX, og der var et ulddækken fra 

Mosbæk Foder og Rideudstyr og 
plejeprodukter fra Danish Agro.

Det var nu tid til championtitlerne, og vi 
startede med gangartskonkurrencen 
for de unge heste på 2 – 3 år. Her var 
det Rohans Narja, Grandioso MAR, 
Fuchsia MAR og Apollo VII, som 
skulle udfordre hinanden. Hestene 
bliver mønstret i skridt og trav. Det 
blev Apollo VII, som løb med titlen 
for bedste gangarter unge heste – og 
det var ikke noget nemt valg, for de 
danske avlere har virkelig formået 
at avle heste med gang! Der var 
en trense fra Stutteri El Falcon og 
sliksten og hestebolcher fra Gun & 
Country Shop.

Vi fortsatte med de unge heste 
og skulle nu rangere dem op til 
champion unghingst/hoppe og 
reserve champion unghingst/hoppe. 
Vi startede med hingstene, og de 
blev rangeret op med Grandioso 
MAR med 87,250 point, Astuto 
PM med 81,500 point og Apollo 
VII med 91,250 point. Det er ikke 
nødvendigvis den hingst med de 
højeste point, som vinder titlen. 
Det er i sidste ende dommeren, 
der træffer afgørelsen. Men det 
blev Apollo VII, som blev champion 
unghingst og fik showtrense fra 
Dansk P.R.E. Avlsforening og 
hestebolcher, grime og børste fra 
Stutteri Korsmosegård. Grandioso 
MAR blev reserve champion 
unghingst og fik Cavalor show & 
Grooming kit fra Bendstminde og 
Stald Rohan og hestebolcher fra 

Danish Agro.

Nu blev det unghoppernes tur, og 
det var Bambina XLI med 94,750 
point, Rohans Narja med 93,250 
point og Fuchsia MAR med 96,750 
point. Fuchsia MAR blev champion 
unghoppe og fik showtrense fra 
Dansk P.R.E. Avlsforening og grime 
i spanske farver fra The Glam 
Company. Bambina XLI tog titlen 
som reserve champion unghoppe 
og fik Cavalor Show & Grooming kit 
fra Bendtsminde og Stald Rohan og 
hetebolcher fra Danish Agro. 

Så tog vi en kort pause, så vi 
kunne få de unge heste ud af 
ridehuset og dernæst gå i gang med 
gangartskonkurrencen for de voksne 
heste. Her var det Equilla, Lopez IV, 
Benus Casanova, Teofilo Z, Airosa 
LM og Huron FS, der skulle ind og 
mønstres igen. Der blev virkelig løbet 
til, og det var virkelig flotte gangarter 
hos alle hestene. Valget faldt på en 
meget velgående og elastisk Benus 
Casanova, som fortjent fik titlen for 
bedste gangarter voksne heste. Der 
var gavekort fra Stald Direkte og 
Cavalor Show & Grooming kit fra 
Bendtsminde og Stald Rohan.

Nu skulle de voksne hingste rangeres 
op, og ind kom Lopez IV med 93,813 
point, Arrogante LXI med 93,000 
point, Teofilo Z med 93,938 point 
og Huron FS med 94,688 point. 
Dommeren valgte Huron FS som 
årets champion hingst, og der 
var æresdækken fra Dansk P.R.E. 
Avlsforening, weekendophold for 
2 personer på Hotel Hanstholm, 
glashest fra Dansk P.R.E. 
Avlsforening og årets maleri, malet 
af Wendy Nedergaard Andersen. 
Reserve champion hingst blev Lopez 
IV, og her var der gavekurv fra 
Stutteri Lyholm og sliksten og børste 
fra NAG.

Så blev ridehuset fyldt med smækre 
hopper, og her kom Equilla med 
93,250 point, Divinia F med 95,250 
point, Benus Casanova med 94,000 
point, Nefertite med 95,750 point 
og Golosina XII med 98,500 point. 
Dommeren valgte Golosina XII 
til årets champion hoppe, og der 
var æresdækken fra Dansk P.R.E. 
Avlsforening, weekendophold på 
Nilles kro, gavekurv og glashest fra 
Dansk P.R.E. Avlsforening. Reserve 
champion hoppe blev Divinia F, 
og der var gavekort til Hanstholm 
Køkken, hestebolcher, grime og 
børste fra Stutteri Korsmosegård.

Til sidst skulle vi give præmierne 
til Bedste og 2. bedste rideprøve. 
Pointmæssigt blev det Teofilo Z, 

der fik titlen som Bedste rideprøve, 
og Pregonero XXIX som nr. 2. Til 
bedste rideprøve var der Rambo 
cooler dækken fra Frederikshavn 
Rideudstyr og plakat af Lene Untidt. 
Til nr. 2 var der sommerdeo fra Gun 
& Country shop og plakat af Lene 
Untidt. Det var så ikke korrekt, at 
det var Pregonero, der skulle være 
nr. 2, da vi efterfølgende fik at vide, 
at vallakker ikke længere indgår i 
konkurrencen om bedste rideprøve. 
Så nr. 2 blev rent faktisk Nefertite, 
og der blev straks sendt roset og 
præmie til ejeren i Sverige.

En herlig weekend med smukke 
P.R.E. heste var slut. Det er et 
meget stort arbejde at arrangere 
DAMOCHA, og det er skønt at kunne 
høste frugten af knokleriet med et 
godt championat og glade udstillere. 
Vi lærer noget hver eneste gang, og 
vi bliver også bedre og bedre til at 
sætte det i værk og hele tiden lave 
forbedringer.

Et stort tillykke til udstillerne, som 
kan være så stolte af deres heste og 
deres avl. Det er helt sikkert noget, 
vi kan være bekendt at vise frem. Tak 
til Aalestrup Ridecenter, til officials 
og hjælpere, til vores sponsorer for 
de meget flotte præmier, til vores to 
dommere Florencio Moreno Moreno 
og Alvaro Perdomo Martin for deres 
ekspertise og gode humor og ikke 
mindst til Linda Øland, som endnu 
engang stillede op som vores tolk.

Vi ses til næste år på Sjælland.

Fotograf 
Laura Vibe Brøndum

Har I et arrangement, hvor I gerne 
vil have taget stilbilleder, eller hvor 
stemninger og sammenspil er det 
primære?
Kontakt mig på:
Mobil: 23 38 38 13
Mail: lauravibe@gmail.com 
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Tak til vores sponsorer for de flotte 
præmier

Stutteri El Falcon

Korsmosegård

Stutteri 
Nedergaard

Og ikke mindst:

Frederikshavn Rideudstyr
Danish Agro
Gun & Country Shop
Lene Untidt
Stald Direkte
NAG
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Sektion 1, 1. plads og bedste 1 års PRE hoppe: 
Rohans Melian opdrættet og ejet af Stald Rohan 
v/Mette Andersen. 96.250 point, heraf 19.500 i 
gangarter. 

Sektion 1, 2. plads.: Rohans Elenna opdræt-
tet og ejet af Stald Rohan v/Mette Andersen. 
89,750 point; heraf 18.000 i gangarter.

Sektion 1, 3. plads og bedste bevægelser i sin 
sektion: BJH Luna Llena opdrættet og ejet af 
Stutteri la Marquesa v/Britt Hansen. 88.500 
point; heraf 21.000 i gangarter. 

Sektion 1, 4. plads: Adelina II opdrættet og ejet 
af Pilegården v/Heidi Laursen. 82.750 point; 
heraf 16.500 i gangarter.

Sektion 2, 1. plads og bedste 1 års PRE hingst: 
Pascual MAR opdrættet af Korsmosegård 
v/Margrethe Mogensen. 93.750 point; heraf 
19.500 i gangarter.

Sektion 2, 2. plads og bedse bevægelser i sin 
sektion: Calentado MAR opdrættet og ejet af 
Stutteri Korsmosegård v/Margrethe Mogensen. 
90.000 point; heraf 21.000 i gangarter.
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Sektion 3, 1. plads: Bambina XLI opdrættet og 
ejet af Stutteri Nedergaard v/Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. 94.750 point; heraf 
19.500 i gangarter.

Sektion 3, 2. plads og bedste gangarter i sin 
sektion: Rohans Narja opdrættet og ejet af 
Stald Rohan v/Mette Andersen. 93.250 point; 
heraf 21.000 i gangarter. Foto: Laura Vibe 
Brøndum.

Sektion 3, 3. plads: Heleña F opdrættet og ejet 
af Stutteri El Falcon v/Maybritt & John Rønn. 
90.250 point; heraf 18.000 i gangarter.

Sektion 3, 4. plads: Baronesa LXXVIII opdræt-
tet og ejet af Stutteri Nedergaard v/Morten & 
Wendy Nedergaard Andersen. 89.750 point; 
heraf 19.500 i gangarter.

Sektion 4, 1. plads og bedste gangarter i 
sin sektion: Grandioso MAR opdrættet af 
Korsmosegård v/Margrethe Mogensen og ejet 
af Stutteri la Marquesa v/Britt Hansen. 87.250 
point; heraf 21.000 i gangarter.

Sektion 4, 2. plads: Astuto PM opdrættet af 
Hnos. Marti Verdia og ejet af Pilegården v/Heidi 
Laursen. 81.500 point; heraf 18.000 i gangar-
ter.
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Sektion 5, 1. plads og bedste gangarter: Fuch-
sia MAR opdrættet og ejet af Korsmosegård 
v/Margrethe Mogensen. 96.750 point; heraf 
19.500 i gangarter.

Sektion 6, 1. plads og bedste gangarter: Apollo 
VII opdrættet og ejet af Stutteri Nedergaard v/
Morten & Wendy Nedergaard Andersen. 91.250 
point; heraf 21.000 i gangarter.

Sektion 7, 1. plads og bedste gangarter: Equilla 
opdrættet og ejet af Pilegården v/Heidi Laursen. 
93.250 point; heraf 20.000 i gangarter.

Sektion 8, 1. plads og bedste gangarter: Lopez 
IV opdrættet og ejet af Yeguada Destinada v/
Belinda B. Carlsen. 93.8130 point; heraf 20.000 
i gangarter og 21.250 i rideprøven.

Sektion 9, 1.plads: Divinia F opdrættet af Stut-
teri El Falcon v/Maybritt & John Rønn og ejet af 
Østervangs v/Tina Hansen. 95.250 point; heraf 
19.000 i gangarter.

Sektion 9, 2. plads og bedste bevægelser: Be-
nus Casanova opdrættet af Yeguada Casanova 
og ejet af Birgitte Eiersted. 94.000 point; heraf 
21.000 i gangarter.
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Sektion 9, 3. plads: Lyngs Brilliante opdrættet 
af Stutteri Lyng v/Anette Berndorff Lyng og ejet 
af Irmelin Fasterholdt Nørmark. 90.500 point; 
heraf 17.000 i gangarter.

Sektion 9, 4. plads: Miranda XVIII opdrættet 
og ejet af Caballos de Soto v/Erik Hovgaard. 
89.250 point; heraf 19.000 i gangarter.

Sektion 9, 5. plads: Batista Casanova opdrættet 
af Yeguada Casanova og ejet af Stutteri Babieca 
v/Camilla Mellergaard Olsen. 86.500 point; 
heraf 19.000 i gangarter.

Sektion 10, 1. plads og bedste bevægelser: 
Teofilo Z opdrættet af Yeguada Zaforteza og 
ejet af Stald Rohan v/Mette Andersen. 93.938 
point; heraf 21.000 i gangarter og 24.000 i 
rideprøven.

Sektion 10, 2. plads: Arrogante LXI opdræt-
tet og ejet af Stutteri Nedergaard v/Morten & 
Wendy Nedergaard Andersen. 93.000 point; 
heraf 19.000 i gangarter og 23.250 i ri-
deprøven.

Sektion 10, 3. plads: Dictador A opdrættet af 
Ganaderia Antares S.L. og ejet af Stutteri Lyng 
v/Anette Berndorff Lyng. 84.500 point; heraf 
18.000 i gangarter og 19.250 i rideprøven.
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Sektion 11, 1. plads: Golosina XII opdrættet af 
José Antionio Ruidiaz Rubio og ejet af Stutteri 
Nedergaard v/Morten & Wendy Nedergaard An-
dersen. 98.500 point; heraf 19.000 i gangarter.

Sektion 11, 2. plads: Nefertite opdrættet af 
Övrarps Stuteri & Dressyrcenter HB og ejet af 
Stuteri Örnaholm v/Carina Nordling, Sverige. 
95.750 point; heraf 19.000 i gangarter. 

Sektion 11, 3. plads: Barquillera XCIII opdræt-
tet af Hijos de Dña M. TEresa Diosdao og ejet af 
Pilegården v/heidi Laursen. 92.500 point; heraf 
17.000 i gangarter.

Sektion 11, 4. plads: Dulzona SJ opdrættet 
af Sant Jordi v/Birgitte B. Larsen og ejet af 
Østervangs v/Tina Hansen. 86.750 point; heraf 
19.000 i gangarter.

Sektion 11, 5. plads og bedste bevægelser: 
Airosa LM opdrættet af Luis Martin Pavon og 
ejet af Stutteri Nedergaard v/Morten & Wendy 
Nedergaard Andersen. 84.750 point; heraf 
20.000 i gangarter.

Sektion 11, 6 plads: Alhambra XXIII opdrættet 
af Albala og ejet af Pilegården v/Heidi Laursen. 
83.750 point, heraf 17.000 i gangarter.
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Sektion 12, 1 plads og bedste bevægelser: 
Huron FS opdrættet af Yeguada Arroyomonte 
og ejet af Pepino PRE v/Sara Hedberg, Sve-
rige. 94.688 point, heraf 21.000 i gangarter og 
22.500 i rideprøven.

Fotos fra rideprøven 

Belinda B. Carlsen og Lopez IV. De fik 21.250 
point for deres rideprøve.

Arrogante LXI redet af Nicolai From. De fik 
23.250 point for deres rideprøve.

Sektion 15, 1 plads og bedste bevægelser: 
Pregonero XXIX opdrættet af Nobleza del Gua-
diana, S.L. og ejet af Stutteri Lyholm v/Nanna 
Lyholm. 94.938 point, heraf 20.000 i gangarter 
og 23.500 i rideprøven.

Sektion 15, 2. plads: Dinero III opdrættet af 
Alberto Porras Castaño og ejet af Stald Mato 
v/Heidi Mariager. 87.688 point; heraf 19.000 i 
gangarter og 23.000 i rideprøven.
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Pregonero XXIX og Nanna Lyholm De fik 23.500 
point for deres rideprøve.

Divinia F redet af Lærrke Hansen. De fik 22.250 
point for deres rideprøve.

Huron FS og Sara Hedberg. De fik 22.500 point 
for deres rideprøve.

Dinero III redet af Pia Sieg. De fik 23.000 point 
for deres rideprøve.

Dictador A redet af Nicolai From. De fik 19.250 
point for deres rideprøve.

Teofilo Z og Mette Andersen. De fik 24.000 
point for deres rideprøve.
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Benus Casanova og Birgitte Eiersted. De fik 
20.500 point for deres rideprøve.

Nefertite og Carina Nordling. De fik 23.250 
point for deres rideprøve.

Dulzona SJ redet af Cathrine Louise Hansen. De 
fik 22.750 point for deres rideprøve.

Miranda XVIII og Mette Lærkesø Andersen. De 
fik 23.000 point for deres rideprøve.

Batista Casanova og Camilla Mellergaard Olsen. 
De fik 21.500 point for deres rideprøve.
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Calentado MAR. 21.000 point for gangarter. Pascual MAR. 19.500 point for gangarter.

Rohans Elenna. 18.000 point for gangarter. Adelina II. 16.500 point for gangarter.

BJH Luna Llena. 21.000 point for gangarter. Rohans Melian. 19.500 point for gangarter.

Billeder i bevægelse
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Grandioso MAR. 21.000 point for gangarter. Astuto PM. 18.000 point for gangarter.

Baronesa LXXVIII. 19.500 point for gangarter. Heleña F. 18.000 point for gangarter.

Rohans Narja. 21.000 point for gangarter. Bambina XLI. 19.500 point for gangarter.
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Benus Casanova. 21.000 point for gangarter.

Equilla. 20.000 point for gangarter. Lopez IV. 20.000 point for gangarter.

Fuchsia MAR. 19.500 point for gangarter. Apollo VII. 21.000 point for gangarter.

Miranda XVIII. 19.000 point for gangarter.
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Teofilo Z. 21.000 point for gangarter.

Divinia F. 19.000 point for gangarter.

Lyngs Brilliante. 17.000 point for gangarter.

Batista Casanova. 19.000 point for gangarter.

Dictador A. 18.000 point for gangarter.Arrogante LXI. 19.000 point for gangarter.
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Barquillera XCIII. 17.000 point for gangarter. Alhambra XXIII. 17.000 point for gangarter.

Dulzona SJ. 19.000 point for gangarter. Golosina XII. 19.000 for gangarter.

Airosa LM. 20.000 point for gangarter. Nefertite. 19.000 point for gangarter.
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Bedste 1 års hoppe: Rohans Melian. Bedste 1 års hingst: Pascual MAR.

Dinero III. 19.000 point for gangarter.

Huron FS. 21.000 point for gangarter. Pregonero XXIX. 20.000 point for gangarter. 

Foreningens præmier



32 33

Bedste mønstrer: Nadja Nedergaard.

Bedste danske avler: Stutteri Nedergaard. Bedste vallak: Pregonero XXIX

Bedste danskopdrættede hoppe: Fuchsia MAR. Bedste danskopdrættede hingst: Lopez IV.

Bedste rideprøve - som senere blev ændret til 
for vallakker - Pregonero XXIX.
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Championatsvindere

Bedste bevægelser unge heste: Apollo VII. Bedste bevægelser voksne heste: Benus Casa-
nova.

Champion unghingst: Apollo VII.
Foto: Laura Vibe Brøndum. Reserve champion unghingst: Grandioso MAR.

Champion unghoppe: Fuchsia MAR. Reserve champion unghoppe: Bambina XLI.
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Bedste rideprøve: Teofilo Z. 2. bedste rideprøve: Nefertite.

Champion hoppe: Golosina XII. Reserve champion hoppe: Divinia F.

Champion hingst: Huron FS. Reserve champion hingst: Lopez IV.
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Stemningsbilleder

Programmet granskes. De mange, flotte rosetter.

Udsmykning af ridehuset.

Dommerbordet. Airosa LM og Rebecca Neder-
gaard Andersen.

Apollo VII og Nadja Nedergaard 
Andersen.

Arrogante LXI og Nicolai From. Batista Casanova og Camilla 
Mellergaard Olsen.

Dinero III og Pia Sieg.

Miranda XVIII og Mette 
Lærkesø Andersen.

Pregonero XXIX og Nanna 
Lyholm. Linda Øland og Florencio 

Moreno Moreno.
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P.R.E. showhold

Det er lykkedes endnu engang 
at samle et hold af dygtige 
og engagerede ekvipager, der 
alle kan repræsentere vores 
fantastiske race. 

Holdtræningen gik i gang her 
i sensommeren og er siden 

fortsat en gang om måneden. Vi 
samles for tiden i Bjæverskov og 
i Hedehusene, hvor vi sammen 
øver forskellige ride discipliner 
med henblik på at kunne 
repræsentere P.R.E. hestene 
til shows og opvisninger landet 
over i 2016.

Gruppen består af entusiastiske 
ryttere og deres smukke P.R.E. 
heste, stemningen er i top, og 
den fællesskabsfølelse man får 
af at være sammen med andre, 
der deler interessen for P.R.E. 
hesten, er stor. 

Har du lyst til at være en del 
af vores hold, er du meget 
velkommen. Vi har både plads til 
de uerfarne og mere rutinerede 
ekvipager. Vores mål er at 
udvikle os selv og vores heste 
i et fællesskab, hvor ridning, 
sammenhold, fest, show og 
smukke heste er i fokus. 

Kontakt mig for yderligere 
information: 

Anna Vestergaard:
Mobil.: 27 118 116 
Mail: 
danskridekompagni@hotmail.dk

Stambogsnyt

Har din hest ejerskabskort?

Inden du køber din P.R.E.. skal 
du sikre dig, at hesten har fået 
udstedt et ejerskabskort, og at 
kortet følger hesten sammen 
med passet. 

Du kan selv tjekke det ved at slå 
hesten op på Netstambogen (se 
manual på hjemmesiden). Går 
du ind på hesten, vil der i hestens 
data øverst stå: Ownershipcard/
Carta de titularidad: Yes/Si - hvis 

den har et. Og det 
har størstedelen 
af P.R.E. hestene 
i dag. Alle føl 
indskrevet hos 
ANCCE (gult pas 
- siden 2007) 
får automatisk 
ud-stedt et ejer-
skabskort sam-
men med passet. 
Heste, der er 
indskrevet un-
der Cria Caballar 

(bordeaux pas), har efterfølg-
ende fået udstedt et ejerskabs-
kort hos ANCCE, HVIS ejeren har 
sørget for det.

Det kan skabe problemer, hvis 
ejerskabskortet ikke følger hes-
ten ved et køb, og det kan efter-
følgende være en langvarig pro-
ces at få hesten ejerskiftet. Ofte 
handler det om, at den tidligere 
ejer ikke kan findes og derfor 
ikke kan kontaktes.

Et andet - og meget større - pro-

blem er, hvis hesten oprindeligt 
blev sendt til slagtning, men 
hvor chaufføren “glemte” at tage 
afkørslen; og fortsatte til Holland 
og solgte hestene. I disse tilfæl-
de har transportøren hestenes 
pas, hvilket han skal have for 
at opfylde kravene ifølge lovgiv-
ningen. Ejeren har så indsendt 
ejerskabskortene til ANCCE 
med oplysning om, at hestene 
er slagtet. Eller ejeren har bare 
smidt kortene ud. 

Hvis ANCCE er i besiddelse af 
kortene, kan problemet løses; 
dog kan man påregne en yder-
ligere udgift forbundet med det. 
Er kortene smidt ud, skal køberen 
også betale for en kopi af kortet. 
Kan man ikke finde tidligere ejer, 
er det en problemstilling, der kan 
være rigtig svær at løse.

Er du i tvivl, om hesten har 
tingene i orden, kan du altid 
kontakte en af de stambogs-
delegerede og få dem til at 
hjælpe dig med oplysninger.
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Drømmen om et ridehus

Af Charlotte Eichel Larsen
Kilde: Horseconsult

For dem, der har hestene 
hjemme, står et ridehus altid 
højt på ønskelisten, hvis man 
ikke allerede har et. Det er 
bare for surt at træne sin hest i 
møgvejr og på en bane, der mere 
minder om en swimmingpool 
end en ridebane. For nogle er 
et ridehus ikke bare et ønske; 
men en stor nødvendighed, når 
hestene indgår i et erhverv, 
som f.eks. et stutteri og/eller en 
træningsstald.

Man må ikke bare opføre en 
ridehal. Her skal der søges om det 
– ofte i lange baner. Har man en 
ejendom, som er under 5 hektar, 
skal man først og fremmest søge 
om landzonetilladelse ifølge 
Planlovens §35. Dernæst skal det 
afgøres om nødvendigheden af 
hallen og ikke mindst størrelsen. 

For et stutteri, der har 5 
avlshopper, mener man, at en hal 
på 800m2 er rigeligt til træning 
af hestene. Så man kan ikke bare 
få lov at opføre en hal på 20 x 
60 meter, selvom især et stutteri 
med tilridning og træning af unge 
heste har behovet. 

For at få kommunens tilladelse 
til at opføre hallen, bestemmer 
kommunen, hvor den skal ligge 

i forhold til andre bygninger og 
jordtilliggender. Kommunen kan 
også vurdere, at hallen forringer 
naturen i området og give afslag 
på baggrund af dette.

Et godt eksempel kommer 
fra Fredensborg-Humlebæk 
Kommune. På en ejendom på 
16 hektar med stutteri ønskede 
ejeren at opføre en hal på 
1.478 m2. Stutteriet bestod af 
5 avlshopper. Efter indsendt 
ansøgning og redegørelse for 
stutteriet vurderede kommunen, 
at ridehallen ikke var er-
hvervsmæssig nødvendig for 
ejendommen med det lille antal 
følhopper og beskedne produktion 
af føl. Og dermed skulle ejeren 
søge om landzonetilladelse, 
selvom ejendommen var over 
5 hektar. Der blev søgt om 
landzonetilladelse, men kom-
munen mente, at hallen ville 
skæmme områdets natur og 
gav dermed afslag på land-
zonetilladelsen.

Naturklagenævnet kom også ind 
over sagen og udtalte, at hallen 
ville være nødvendig, hvis der 
var tale om et erhvervsmæssigt 
stutteri. Og dette tilfælde ville det 
være rigeligt med en hal på 800 
m2. Nævnet mente, at der var tale 
om erhvervsmæssig stutteridrift, 
men at en hal på 1.478 m2 ikke 
var erhvervsmæssig nødvendig. 

Ud fra dette, stadfæstede 
Naturklagenævnet kommu-
nens afslag. Men det var 
på hallen på 1.478 m2. 
Stutteriejeren kunne herefter 
– uden tilladelse efter planlovens 
landzonebestemmelser - opfø-
re en mindre ridehal, som 
kommunen vurderede var 
erhvervsmæssig nødvendig.

Så inden du begynder at købe 
ind til hallen, så sørg for, at alle 
paragraffer er opfyldt, og at 
du først og fremmest har fået 
tilladelse til at opføre den.

Fakta om Planloven

§ 35. I landzoner må der ikke uden 
tilladelse fra kommunalbestyrelsen 
foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i 
anvendelsen af bestående bebyg-
gelse og ubebyggede arealer, jf. 
dog §§ 36-38. Ved kommunalbe-
styrelsens tilladelse efter 1. pkt. 
kan der lægges særlig vægt på 
udviklingen i et vanskeligt stillet 
landdistrikt.

 § 36. Tilladelse efter § 35, stk. 1, 
kræves ikke til:

1) Udstykning efter § 10, stk. 1 og 
3, i lov om landbrugsejendomme, til 
samdrift med en bestående land-
brugsejendom.

2) Udstykning af en skovejendom 
efter § 6, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om 
landbrugsejendomme.

3) Byggeri, der er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for den pågældende 
ejendoms drift som landbrugs- el-
ler skovbrugsejendom eller for 
udøvelse af fiskerierhvervet, jf. dog 
stk. 2.
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Medlemsaktiviteter
Henover efteråret og vinteren 
aftager det med aktiviteter i 
foreningen. Men det har nogle af 
vores medlemmer rådet bod på. 

Der tilbydes Åben stald, agili-
ty og mentaltræning, bomtræn-
ing, kurser og foredrag om PRE 
hesten. 

Det er rigtigt gode tiltag, som vi 
håber, at andre medlemmer har 
lyst til at gøre kunsten efter, så 
aktiviterne spredes ud over hele 
landet.

Og der skal såmænd ikke så 
meget til for at samle nogle glade 
hestemennesker. Ofte er aktivit-

erne for alle - og ikke kun for PRE 
ejere.

Der er masser af inspiration til 
idéer på f.eks. Facebook, og man 
kan jo altid kopiere fra andre. 
Hovedsagen er, at man har en 
sjov dag sammen med sin hest 
og ikke mindst det sociale sam-
vær med andre.

Her er vist fotos fra bomtræning 
på Korsmosegård. 
Fotos: Christine Schade.



38 39

Aktivitetskalender

17. - 22- november 2015 SICAB - følg med på sicab.tv
17. januar 2016 Bestyrelsesmøde
13. marts 2016 Bestyrelsesmøde
23. april 2016 Ordinær generalforsamling - Vissenbjerg, Fyn
27. - 28. maj 2016 Det Sønderjyske Fællesdyrskue
28. - 29. maj 2016 Landbrugsmessen Gl. Estrup
3. - 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue
10. - 12. juni 2016 Det Fynske Dyrskue
17. - 18. juni 2016 Det Østjyske Dyrskue, Horsens
30. juni - 2. juli 2016 Landsskuet Herning
2. - 3. juli 2016 Basis avlsgodkendelse for PRE heste
27. - 28. august 2016 DAMOCHA, Team Cabe, Ringsted
3. - 4. september 2016 Store Hestedag

Har du en aktivitet, som du gerne vil have slået op på foreningens hjemmeside, så send en mail til 
vores webmaster (web@pre-horse.dk). Alle medlemmer kan gratis få annonceret deres aktivitet.

Næste blad udkommer i april måned. Deadline for artikler, fotos m.v. er 
den 1. marts 2016. Send materiale til redaktion@pre-horse.dk

HUSK! Fotos skal være de originale, ellers bliver de for små til tryk.

Basiskåring skifter navn til Basis avlsgodkendelse

Dette er den korrekte oversættelse fra spansk i og med, at hestene ikke bliver kåret i den forstand, 
men godkendt til avl. Ordet kåring er derimod den korrekte oversættelse af “Calificado”, som be-
tyder kvalificeret, og her har hesten undergået en prøve, som kan sidestilles med måden at kåre 
heste af andre racer.

En basisk avlsgodkendelse af en P.R.E. giver den ret til at indgå i avlen, og det er tilladt at tappe 
hingstene og inseminere hopperne. 

Indskrivning af føl

Husk nu at få indskrevet dine føl i stambogen i tide. Reglen er, at føl født i 1. halvår skal være fær-
digt indskrevede i stambogen inden 31/12. Derfor har de stambogsdelegerede sat en deadline til 
den 30/9, så det er muligt at opfylde kravene, som er fastsat af EU. Alligevel oplever vi hvert år, at 
indskrivningen sættes i gang meget sent på året, og det betyder, at de stambogsdelegerede kom-
mer i tidsnød.

For føl født i 2. halvår, skal de være færdigt indskrevede, inden de er 6 måneder gamle. Derfor er 
deadline for disse føl, at dokumenter m.v. skal være indsendt inden føllene er 3 måneder gamle.



Priser i foreningen 2015
KODE YDELSE PRIS
103 Indskrivning af 1 føl. (se rabatter ved flere føl på hjemmesiden) 1.050 kr.
127 For sen indskrivning af føl. Pr. stk. 2.600 kr.
112 Mangelfuldt pas (manglende medicinsider) / Ny mikrochip 850 kr.
115 Kopi af pas inkl. ID kontrol med DNA (bordeaux pas) 1.050 kr.
206 Basiskåring alt inkl. 2.000 kr.
231 Kopi af ejerskabskort 350 kr.
243 Farvegentest (hesten skal have givet blod tidligere - kode 516) 600 kr.
309 Eksport certifikat 400 kr.
401 Kopi af pas (gule pas - udstedt af ANCCE) 670 kr.
413 Ejerskabskort (hvis hesten allerede står i dit navn i stambogen) 400 kr.
516 Blodanalyse (DNA) 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 inkl. ejerskifte af 1 hest 1.790 kr.

802 Ejerkode (hvis du ikke vil avle, eller har en vallak - kan kun bruges til et 
ejerskifte og ID kontrol). 200 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

1/1 side (21 x 29,7 cm) 400 kr.
1/2 side (21 x 14,8 cm/29,7 x 14,8 cm) 250 kr.
1/4 side (10,5 x 14,8 cm) 150 kr.
1/8 side (7,5 x 10,5 cm - rubrikannonce) 100 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk.  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.


