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Leder

Leder

Der er altså ikke noget at sige til, at 
vejret er det mest diskuterede samtale 
emne, og i Danmark især har det været 
på alles læber. Og sig mig lige engang, 
hvad i alverden gik der galt i år? Vi fik 
et lunt forår og en fantastisk forsmag på 
sommeren under Roskilde Dyrskue med 
op til 30 grader og fuld sol. Fra 13. juni 
gik det kraftigt ned ad bakke, og den stod 
på efterårsagtigt vejr med rekord mange 
byger, skyet vejr, kolde temperaturer og 
stiv kuling. Og den vejrmenu stod den på 
i 7 uger, hvor vi kun fik ekstremt korte 
perioder med noget, der tilnærmelsesvist 
kunne kaldes en sommerdag. Der er 
ikke noget at sige til, at mange danskere 
skyndte sig at pakke kufferten og rejse til 
sydlige himmelstrøg, hvor sommeren gav 
dem fuld valuta for pengene.

Én ting er, at det er surt for os solglade 
danskere, at sommeren vælger at gå i 
hi. En helt anden ting er høsten, som er 
så afhængig af dage med sol og tørring 
i luften. En høballe kommer til at være 
mere værd kiloet end det engelske pund, 
halmen bliver også pebret i år for slet 
ikke at tale om foderet til vores heste, 
om det så er havre, byg, soja, raps m.v. 
Der kommer en klækkelig stigning på 
grovfoderet, fordi høsten er slået fejl. 
Kornet lagde sig med alt det vand, og så 
begyndte det at spire. Men selv de aks, 
som endnu stod op, begyndte også at 
spire, fordi de var så fulde af vand. Der 
er mange landmænd i år, som ønsker 
den danske sommer ad Pommeren til! 
Og det er der ikke noget at sige til. Tabt 
fortjeneste kan resultere i en økonomisk 
katastrofe for den enkelte.

Det har heller ikke været den store 
fornøjelse for vores heste at gå på 
døgnfold, medmindre de har haft et 
læskur at gå ind i under regnbygerne 
og vinden. Hestene skulle bruge meget 
mere energi i år på at holde varmen, og 
så går idéen med at have sine heste på 
døgnfold lidt af. Jeg måtte f.eks. fodre på 
mine heste fra slutningen af juli måned, 
da græsset ikke groede så meget, men 
tværtimod lå ned og blev trampet rundt 
af hestene. For pokker, det har været surt 
for os alle. Så må vi bare håbe på, at vi 
får en tør og lun sensommer, som vi alle 
kan nyde godt af.

ANCCE har også rørt lidt på sig henover 
sommeren. Vi har sendt det til dem, 
som vi skulle, og vi forventede så, at 
de ville tage stilling til vores materiale 
og ikke mindst spørgsmål og give os et 
svar. Men det fik vi ikke. I stedet sendte 
de os materiale om de nye tiltag, som 
de har besluttet i organisationen, og det 
gjorde os ærligt talt noget forvirrede. 
Som noget nyt skal hver eneste hest 
have tilknyttet et ejerskabskort til deres 
pas. Det koster i hele 2007 8 Euro (ca. 
60 kr.). Fra 2008 koster det 30 Euro 
(ca. 225 kr.). Derudover beder de om 
blodprøver på hhv. føllet og dens mor på 
to blodtypekort, så de har blod til deres 
nyoprettede blodbank, hvor de bl.a. vil 
forske i arvelige sygdomme, farvegenetik 
m.v. Det er udmærkede tiltag, men helt 
ærligt! Vi starter jo forfra! Alt det bøvl vi 
havde i starten med Cria Caballar og fik 
gjort og ekspederet, skal nu laves forfra. 
Det er jo som at slå i en dyne. Jeg blev 
mildest talt frådende arrig og banker nu 
næven i bordet. Jeg vil IKKE have alle 
deres nye og fancy tiltag og idéer! Jeg 
vil have nogle hestepas, og det skal være 
NU! Bestyrelsen var rørende enige, og 
vi stak hovederne sammen og fik stykket 
nogle spørgsmål sammen til ANCCE. 
De spørgsmål bliver stillet telefonisk. 
Det kan godt være, at andre foreninger 
i udlandet er nogle nikkedukker, men 
det er den danske forening ikke. Vi siger 
ikke bare ja, nej og amen til alt, hvad 
ANCCE lægger på bordet og opkræver af 
os. Spanien er et EU land, og de har altså 
nogle regler, som er ens for dem som 
for de andre landet. Hestepas til eksport 
for nu lige at nævne en ting i flæng. Når 
I læser dette, har bestyrelsen talt med 
ANCCE, og forhåbentlig er der kommet 
noget positivt ud af det. Hold øje med 
hjemmesiden under nyheder.

Jeg er også blevet kontaktet nogle gange 
i løbet af sommeren af personer, som har 
købt PRE heste. Det er meget glædeligt, 
at der kommer nye medlemmer til 
foreningen og ikke mindst, at interessen 
for den spanske hest er stor. Dog undrer 
det mig, at folk stadigvæk vælger at 
tage til Spanien for at købe hest, frem 
for først at se, hvad der står til salg 
her i Skandinavien. Det er altså noget 
billigere at transportere heste indenfor 
Skandinaviens grænser, og bestanden 
er efterhånden af en ganske udmærket 
kvalitet. 

Derudover er jeg blevet kontakter af 
personer, som har Hispano Arabere. 
Disse personer har fundet ud af, at denne 
blanding har sin egen stambog i Spanien 
og dermed kan stambogføres som sådan. 
Desværre viste det sig, at hestene på 
nuværende tidspunkt var 2 år gamle, 
altså 1 1⁄2 år for gamle til indskrivning 
– reelt set. Reglen er, at føllene skal 
være indskrevet i stambogen, inden de 
er 6 måneder gamle. Ejerne af Hispano 
Araberne var helt uden skyld, for de 
havde ikke selv avlet dem, men det er 
et slående eksempel på, hvor vigtigt 
det er, at man følger reglerne. Skal man 
til at bøje reglerne og tale for sin syge 
moster, koster det oceaner af ressourcer 
og tid; og I skal huske på, at foreningens 
bestyrelse arbejder gratis. Vi gør 
naturligvis et forsøg for de heste, som 
reelt er for gamle til indskrivning – vi 
kan højst få et nej.

Og så var sommeren også dyrskuernes 
tid. PRE hestene var rigtigt godt 
repræsenteret i år, og det er meget 
glædeligt, at publikum stadig viser en 
meget stor interesse for de spanske heste. 
Det giver både positiv omtale og ikke 
mindst nye medlemmer og heste ejere på 
sigt. Det viser igen, hvor vigtigt det er, at 
PRE hesten bliver vist frem jævnligt, for 
racen er altså kommet for at blive.

Og i skrivende stund venter vi på at 
få det famøse brev fra ANCCE om, at 
vores forening er blevet godkendt som 
samarbejdende forening. Indtil videre 
er det kun den amerikanske forening, 
som har fået det gyldne stempel. Vores 
tip er, at den næste bliver Tyskland, og 
så gruer vi en lille smule for, at ANCCE 
mener, at de skandinaviske foreninger 
skal slå sig sammen. Vi HAR gjort dem 
opmærksomme på, at de Skandinaviske 
lande altså ikke hænger sammen, og 
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I skrivende stund har det meste af 
sommeren indtil dato budt på regn og 
atter regn, og vores stakkels heste, som 
elsker varmen, har gået på sommergræs 
i regn og blæst!  Nogle dage tørrer de 
slet ikke, regnen siler ned, og hestene 
bliver våde helt ind til skindet og hermed 
kolde. I naturen går de jo også ude i alt 
slags vejr, men naturen - hvor er det? 
Hestene går på indhegnede arealer, 
ofte åbne flade enge, hvor de ikke kan 
søge ly af træer. Derfor skal vi passe 
meget på, at hestene ikke får nyreslag. 
Når de ikke kan søge ly, skal de have 
regndækken på.

Forsommeren bød, som vi kunne glæde 
os over, på en meget solrig weekend den 
8. –10. juni, hvor vi havde 30 grader. 
Den weekend mindes jeg stadig med et 
smil på læben. Vi havde en helt igennem 
vellykket weekend på Roskilde Dyrskue 
med mange glade P.R.E. folk og heste. 
Vi fik trods mange alvorlige udfordringer 
leveret et virkeligt flot show, og jeg 
takker på egne og foreningens vegne 
showholdet, hestepassere, udstillere, 
familie og venner af foreningen for en 
fantastisk indsats og udholdenhed. 
Sjældent har jeg oplevet et så godt 
sammenhold, samarbejde, fleksibilitet 
og ukuelighed, det lykkedes med alles 
helt enestående indsats. Jeg kunne ikke 
lade være med at tænke, at hvis vores 
hold var et firma, ville vi have uanede 
muligheder. 

Det skal nævnes, at bestyrelsen på 
Dyrskuet besluttede at udnævne 
Hippolog G. Halling Nielsen som 
æresmedlem i foreningen. Halling har i 
hele P.R.E. foreningens historie været en 
fremragende ambassadør for foreningen 
og P.R.E. hesten, altid til rådighed med 
et hjælpende råd eller besvarelse af 
spørgsmål, og har gentagne gange stillet 
op til et interessant og velforberedt 
foredrag om den spanske hests historie, 
anatomi m.v. Ikke mindst som dommer 
i Roskilde år efter år, uden anden 
personlig vindig end fornøjelsen. Derfor 
mener vi, at det mindste vi kan gøre på 
foreningens vegne er at udtrykke vores 
respekt og taknemmelighed til Halling. 
G. Halling Nielsen er således foreningens 

æresmedlem pr. 9. juni 2007.

Det Fynske Dyrskue var, desværre om 
lørdagen, også en meget våd oplevelse, 
men hestene blev vist frem, hingstene 
red rundt blandt publikum med flotte 
”spanske ryttere”, og der blev også 
opført en lille opvisning i regnen. Søndag 
hjalp solen til, og folk strømmede til 
vores stald, som var et tilløbsstykke. 
Alle brochurer, blade og reklameting blev 
revet væk. Fynboerne gjorde et godt 
stykke arbejde. Der var ingen, der forlod 
Dyrskuet uden at have haft mulighed for 
at bemærke en rigtig spansk hest.

Nævneværdigt for begge dyrskuer 
var, at så mange mennesker kom og 
spurgte, ”Hvor er de spanske heste”? 
”Hvornår skal de ud, og hvornår er der 
show”? ”Hvordan får man sådan en”?  
Interessen var stor, og det var en sand 
triumf at kunne fortælle, at der i stalden 
på Fyn kunne ses 6  P.R.E. heste og i 
Roskilde hele 17 + et lille tappert føl, 
som gjorde sin entre som en rutineret 
showhest, og jeg skal ikke forglemme, at 
Tanja og Gabrielle fra Møn skal have et 
særligt tak. Det var godt gået, I støttede 
op uden varsel og uden tøven.

Så havde vi besøg af en 
bemærkelsesværdi spanioler, Miguel 
Barrionuevo, som afholdt kursus på 
Viggården i Skibby. Der var i år flere 
spanske heste med, end der har været 
de andre år, selvom det må undre, at 
der ikke var mange flere. Jeg er meget 
fascineret af Miguel. Han spotter hver 
enkelt rytter og hest, og på få minutter 
er han i stand til at finde ud af, hvor 
behovet for hjælp er størst og på relativt 
få lektioner formå at lære fra sig, så der 
forekommer væsentlige fremskridt og 
sågar helt nye øvelser som f.eks. Piaff 
og Spanske skridt. Alt arbejde foregår 
med meget stort engagement og en 
enestående ro. Miguel har de senere år 
været i Danmark en gang om året, og vi 
ser frem til, at han forhåbentligt kommer 
igen til næste år, hvor han har lovet at 
medtage en af sine færdigtuddannede 
hingste, så vi kan se ”den høje skole”. 
Det er svært at finde nogen, her i landet, 
der underviser efter samme principper 
som Miguel, men et godt bud kan efter 
min opfattelse være Anna Volovic, som 
er uddannet samme sted som Miguel, i 
Portugal, hos en af vor tids store mestre, 
den nu afdøde Nono Olivera. (Citat 
fra Olivera” He who thinks he knows 
everything about something, dosen´t 
even know about that”).

Forleden hørte jeg, med stor begejstring, 
fra en af vores showdeltagere, at hun 
ville opstille til stævne på sin spanske 
hingst på Holte Rideklub. Der er spanske 
heste på OL holdet, så hvorfor ikke 
også på de danske dressur baner! Jeg 
ville gerne høre fra andre, der deltager 
i stævner, hvis nogen ville fortælle om 
deres oplevelser og gerne placeringer. 
Det er interessant for foreningen at 
følge udviklingen. Jeg tror ikke man 
i længden kan ignorere den Spanske 
hest. Vi skal ikke finde os i det, rid ud 

og vis hvad vores heste kan. Alle I, som 
har oplevelser med stævner, lav et lille 
indlæg til vores næste blad og send det 
til Charlotte.

Efterårets program står for døren. 1. - 2. 
sept. har vi Store Hestedag i Roskilde, 
hvor jeg forventer, at vi møder op 
med et show og selvfølgelig vores lille 
stand. Husk, at vi fortsat har brug for 
flere deltagere på vores showhold. Alle 
styrbare heste er velkomne. Vi finder 
plads uanset niveau, idet vi arbejder 
med flere sværhedsgrader. Kontakt 
Anna.

Den 23. september har vi årets picnic, 
som i år afholdes på Slagelse Ridecenter. 
Se nærmere i bladet, og husk at melde 
jer til. Det bliver en dejlig dag, og det 
er faktisk rigtigt sjovt at ride turen i 
skoven sammen med andre ”spanske 
legekammerater”, for herefter at 
kunne indtage en dejlig frokost krydret 
med hestesnak. Herefter kommer 
der et meget interessant indslag med 
australieren Shane Mosele, som vil vise 
os, hvordan han håndterer heste, som er 
problematiske, og som os ”almindelige” 
mennesker ofte har givet op overfor. 
Shane har helt sin egen stil. Jeg har fulgt 
hans tilridning af en meget frisk araber 
hingst, og resultatet blev en tillidsfuld og 
stabil ridehest.

Den 20. oktober skal alle Sjællænderne 
over broen til Silkeborg og møde alle 
Jyderne, for vi har langt om længe fået 
et tilsagn fra Ute Lehmann og Morten 
Thomsen. De vil for P.R.E. foreningen 
afholde et kursus, hvor de vil forklare 
og demonstrere uddannelsesforløbet fra 
unghest til Grandprix hest. Jeg håber 
på stor tilslutning fra begge sider af 
bæltet. Se tilmelding i bladet og på 
hjemmesiden. Arrangementet kan kun 
gennemføres, hvis vi bliver min. 50 
deltagere, - Jeg er optimist!

Det er også lykkedes at finde en 
fornuftig pris på fly og hotel til  ”SICAB 
2007” den 19. til 26. november. Se 
nærmere i bladet og på hjemmesiden. 
Husk at booke hurtigst muligt, da det 
er først til mølle princippet. Vi har ikke 
lovning på et vist antal plader, og der var 
sidste år 250.000 tilskuere, så hotellerne 
bliver efter alt at dømme også udsolgte.
Den svenske P.R.E. forening, ANCPRE, 
har vist interesse for deltagelse i vores 
tur, så om alt går godt, bliver vi en 
større delegation af nordiske P.R.E. fans 
på opdagelse i det spanske mekka. Det 
må helt sikkert være som at komme i 
himlen.

Med hensyn til optagelse i ANCCE 
kommer der hele tiden nye procedurer 
og retningslinier, som bestyrelsen bruger 
meget tid på at sætte sig ind i og skal 
have gjort til nye rutiner. ANCCE er i 
gang med at optage P.R.E. foreninger 
udenfor Spanien, men de er ikke 
nået til os endnu. Vi har dog nu med 
en del kraft anstrengelser fået deres 
opmærksomhed. De ved godt, at vi også 
er her, og jeg er overbevist om, at vi 
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nok skal blive optaget. Vores nabolande 
er heller ikke blevet optaget endnu, og 
så længe de ikke er nået til Tyskerne, 
skal vi nok fortsat væbne os med 
tålmodighed.

Jeg vil lige slutte af med endnu en 
glædelig nyhed. Hanne Nørgaard har 
meldt sig til vores arrangementsudvalg. 
To hænder mere, så kan vi nå lidt 
mere! Nu kan vi opstarte et Show, Pr. 
og Arrangementsudvalg, men hold jer 
nu ikke tilbage. Udvalgene har brug 
for endnu flere.  Det er dejligt med 
alle de engagerede medlemmer. Uden 
engagement og hårdt arbejde kommer 
vi ikke videre. Foreningen og jeg 
takker jer, som har sluttet op omkring 
udvalgsarbejdet, og som har meldt sig 
som hjælpere til vores arrangementer. 
Hvis denne opbakning fortsætter, vil vi 
komme hastigt fremad.

Rigtigt godt efterår 
Lisbeth Spindler
Formand

Thomas Majholt tilbyder

• Dressurundervisning

• Tilridning /grundridning

• Videreuddannelse af heste

• Fremvisning af salgsheste

• Showridning/opvisninger til
   arrangementer

• Koordinering af show (sammensætning
   af kvadriller osv.)

• Kurser i grundlæggende klassisk
   dressur.

Jeg har i mere end 10 år beskæftiget 
mig med den klassiske ridekunst som 
en livsstil. Jeg arbejder ud fra det 
synspunkt, at alle heste er individualister, 
og at alle heste skal tages og rides 
forskelligt. Det gælder om at kunne læse 
hesten og dens behov og dermed finde 
en fremgangsmåde, som passer til den 
enkelte. På den måde opnår man at få en 
positiv og motiveret hest.
Jeg arbejder ud fra, at det vigtigste i 
hestens uddannelse er tilridningen og 
grundridningen, da det er her, hesten 
skal danne fundament til den videre 
uddannelse. Hvis hesten kommer godt 
fra start, er sandsynligheden for at den 
kommer sikkert og godt i mål, også 
større

Hvis du ønsker at vide mere, er du 
velkommen til at kontakte mig.

  
Tlf: 29998062 eller 25142004 

E-mail: thomasmajholt@mail.dk 
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Det Fynske Dyrskue 2007

Øverst t.v.: Ebano og Maybritt Rønn 
varmer op.

Nederst t.h.: Anna Vestergaard med 
Ballesto og Barocco.

af Maybritt Rønn

I år blev det så kun hingste til 
fremstilling på årets skue, men 
til gengæld fik vi nogle med i alle 
aldersklasser. De fremstillede hingste 
var:

Maximus Z of Rohan fra Stald Rohan 
v. Mette Andersen, 2 år, Mandon V fra 
Stutteri El Falcon v. Maybritt og John 
Rønn, 2 år, Sevillano XLLI fra Stutteri 
El Falcon v. Maybritt og John Rønn, 4 
år og Ebano LXXI fra Stutteri El Falcon 
v. Maybritt og John Rønn, 8 år.

Der blev givet følgende beskrivelser 
og point :

Maximus Z:
Middel hingst, som savner 
hingstepræg. Ret god type. Typisk 
hoved, lidt tynd hals. Skrå skulder, 
markeret manke, god overlinie, 
velformet kryds. Passende føre 
lemmer. God bevægelse med godt løft 
for i trav. 21 point.

Mandon V:
Stor hingst med ret godt hingstepræg 
af særdeles god type. Typisk hoved, 
velformet, velansat hals. Lang skulder 
og markeret manke. God overlinie, 
middellangt kryds. Passende føre 
lemmer. Ret god bevægelse. 22 
point.
            

Sevillano XLLI:
Stor hingst med godt kønspræg. Ret 
god type. Typisk hoved. Velformet 
hals, god skulder. Middellangt kryds. 
Passende føre lemmer. Ret god 
skridt. God trav med godt løft for. Flot 
ekvipage - flot klargjort. 22 point.

Vi var godt tilfredse med vores point 
og beskrivelser, når man tager i 
betragtning, at det er unge dyr, der 
vokser lidt her og der og ikke altid 
hænger lige godt sammen. Ebano 

var udelukkende med til hingste- og 
racerepræsentation, da John og jeg, 
med vores 4 hænder, ikke havde 
mulighed for at stille mere end 2 heste 
til bedømmelse. Da først den alvorlige 
del var overstået fredag middag, blev 
der tid til at slappe lidt af og snakke 
med alle de mennesker, der hele tiden 
strømmede gennem stalden. Sevillano, 
som fyldte 4 år den dag, var endda så 
heldig at få en fødselsdagssang fra en 
skoleklasse, hvilket han nød meget at 
være genstand for.

Og en mere kan fejre fødselsdag 
den dag fremover. Mettes hoppe 
benyttede nemlig freden derhjemme 
til at nedkomme med et fint hoppeføl. 
En dejlig overraskelse efter en lang 
dag.

Vejret var absolut ikke med os i 
disse dage, og vi blev da også sat 
i blød op til flere gange, når vi var 
ude med hestene. Ser vi lige bort 
fra vejrgudernes ugunst, så var det 
3 gode dage, hvor der blev snakket 
PRE heste fra morgen til aften med de 
mange interesserede besøgende.

Lørdag fik vi opbakning fra Sjælland 
da Anna med familie samt 2 heste 
tog turen til Fyn for at ride opvisning. 
Stor tak til dem. Alt i alt et godt skue, 
hvor vi fik racen godt repræsenteret 
og uddelt en masse materiale til 
interesserede. Håber det fører til 
nogle kommende PRE ejere derude. 
Tak for i år.
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Øverst t.v.: John Rønn har det lange ben foran med Mandon V.

Overst t.h.: Mette Andersens Maximus Z of Rohan er ved at være en 
stor dreng at gå med.

Her t.v.: Smukke 
Sevillano XLLI, som er 
det nyeste indkøb hos 
Stutteri Falcon, står her 
og gør sig til overfor 
nogle andre heste.
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af Charlotte Eichel Larsen

Lad mig lige starte med at ridse vejret op 
for de 3 dage i Roskilde under dyrskuet: 
Fantastisk, fantastisk og fantastisk! 
Aldrig har jeg oplevet så varmt og så 
solrigt vejr til årets Roskilde Dyrskue. 
Temperaturen svingede mellem 27 og 
30 grader, og solen skinnede fra en 
pangblå himmel, hvor meget tynde skyer 
en sjælden gang kom svævende forbi. 
Der var lige nøjagtigt så meget vind, at 
flagene bevægede sig en smule. Vi skal 
ikke klage, når vejret sådan er med os, 
dog var det indimellem lige varmt nok for 
både heste og ryttere. Der var dog ingen 
heste, der fik hedeslag, for ryttere og 
passere var hurtige til at køle deres heste 
af og give dem saltsten og elektrolytter. 
Når hestene sveder så meget, udskiller 
de også mange salte i kroppen, så det 
er vigtigt, at også deres saltbalance er 
i orden.

Dyrskueudvalget i foreningen bestod 
af Zuzette Kraft og Anna Vestergaard. 
Zuzette tog sig af alt det praktiske og af 
udstillingshestene. Anna havde ansvaret 
for showholdet, og det skulle vise sig at 
blive en kæmpe opgave. Anna havde i god 
tid taget flere ryttere i ed til showholdet, 
og Thomas Majholt instruerede og hjalp 
til under prøverne i løbet af april og maj 
måned. Anna havde formået at tromme 
mange heste sammen til show, så det 
skulle gå hen og blive et dyrskue med det 
største antal P.R.E. heste nogensinde. Til 
udstilling stillede følgende heste:

Ballesto II ejet af Fam. Vestergaard, 
Almirante LV ejet af Rikke Hartmann, 
Chico IV ejet af Hanne Kapitanska, 
Chiclanero XI ejet af Kjeld Thomsen og 
udstillet af Zuzette Kraft, Brioso ejet af 
Anne Schaumann Nielsen og Chiquita ejet 
af Mia Kerstens. Mia, der var højgravid, 
havde dog fået Karen Burr Beck til at 
fremstille Chiquita.
Til show stillede: Sabio IV ejet af Lilli-
Ann Heckscher, Deseada LXXXI ejet af 
Anne Schaumann Nielsen, Amiga VII + 
føl ejet af Gabrielle Albrektsen, Barroco 
III ejet af Fam. Vestergaard, Bribon XVII 
ejet af Lise Nymark, Comprometedora 
ejet af Sarah Krabbe, Lempa ejet af 
Irene Bothmann, Cariñosa CCXXIV ejet 
af Lika Ottesen og Bohemia LXIII og 
Chavala 7 ejet af Gina Christensen. De to 
sidstnævnte, som i øvrigt er helsøskende, 
gik for vogn med Bent Jørgensen som 
kusk. Derudover stillede følgende heste, 
som også var udstillet: Ballesto II, Chico 
IV og Almirante LV. Så i alt 13 heste + 
et føl til show og 6 heste var udstillet. 
Som alle andre år var det G. Halling 
Nielsen, som bedømte hestene, og det 
gjorde han som sædvanligt med stor 
indlevelse og ekspertise. Dog savnede 
G. Halling Nielsen nogle flere udstillede 
hopper, men det er svært, når der ikke 
gives dispensation for goldhopper på 5 
år og derover. Har folk købt en P.R.E. 
hoppe, så lægger de sjældent ud med 
at avle på den. Folk vil ride, og det er 
ærgerligt, at vi ikke kan få dispensation, 
når populationen af racen i Danmark er 
så lille. 

Udstillingen gik rigtigt godt, og 
hestene opførte sig ret pænt. De fik 
følgende point: Ballesto II – 24 point + 
ærespræmie, Chiclanero XI – 23 point 
og ærespræmie, Chico IV – 22 point, 
Almirante LV – 22 point, Brioso – 22 point 
og Chiquita – 22 point. Det betød så, at 
Ballesto II skulle med i konkurrencen om 
årets Sjællandspræmiehingst, og der 
var i år 18 hingste med i konkurrencen. 
Anna skulle mønstre ham som den 
næstsidste i rækken i den store Ring 
I, og temperaturen var kogende. Anna 
har godt styr på Ballesto, som fremstod 
som en fornuftig og meget velopdragen 
hingst. Anna mønstrede ham rigtig flot, 
og det skulle da også vise sig, at de 
endte op med at dele 4. pladsen med en 
haflingerhingst. De fik begge 182 point, 
hvor 1. pladsen havde fået 197 point. 
Godt gået, Anna og Ballesto! Ballesto II og 
Chico IV gik også gangartskonkurrence, 
men uden for konkurrencen, da de 
stillede i spansk optømning. For at 
være med skal man ride med engelsk 
optømning og traditionelt stævnetøj. 
Men det var Anna og Hanne ligeglade 
med – bare hestene blev set. De fik dog 
bedømmelse for gangarterne, og det var 
slet ikke så ringe.

De udstillede heste skulle også igennem 
racepræsentationen og oplæsning af 
karakteristik, så det var ind og ud af 
boksene hele tiden de to første dage. Men 
alle tog det med knusende ro, og selvom 
det var meget varmt, kunne man næppe 
se det på mennesker eller heste. 

Showholdet skulle vise sig at bestå af 
nogle hårde nysere! Gang på gang blev 
showholdet ramt af sygdom, skader og 
uheld. Men hver eneste gang blev det 
reddet på målstregen, og det skyldes 
udelukkende rytternes stædighed, 
udholdenhed og vilje til at fremvise årets 
flotteste show! Torsdag aften, inden 
dyrskuet går i gang om fredagen, er altid 
hyggelig. Her skulle alle showhold afholde 
generalprøve på deres shows. P.R.E. 
hestene skulle på kl. 21, og rytterne gik 
i gang med at sadle op og spænde for. 
Der blev varmet op ude på Ring III, som 
i år var indhegnet af Poda Hegn. Hestene 
var spændte og glade, og især hingstene 
trompeterede lystigt. De to hopper, 
Bohemia og Chavala, travede glade 
foran den fine vogn, og hestenes seletøj 
var oversået med pon-pon’er i glade, 
spanske farver. Det så fantastisk ud! 
Pludselig blev Chavala bange, stejlede, 
og fik det ene forben på den forkerte side 
af trækstangen mellem hestene. Det var 
noget skidt, så hun prøvede selv at løse 
problemet ved at stejle igen, men med 
det resultat, at hun faldt og lå på siden 
– stadig med forbenet over trækstangen. 
Hun prøvede kun at rejse sig én gang, så 
blev hun liggende og ventede tålmodigt 
på, at de to-benede snart kom og hjalp 
hende. Der kom øjeblikkeligt flere 
personer springende, og de fik spændt 
Chavala fra og fik hende på benene. Hun 
var lidt chokeret, men umiddelbart var 
der ikke sket noget med hende. Niels 
Givertsen fra Henrik Køiers stald hjalp 

Ballesto II og Anna Vestergaard fik 
deres livs dyrskue. Ballesto blev fløj-
hingst med 24 point og ærespræmie. 
Derudover blev han nr. 4 i kampen om 
at blive Sjællanspræmiehingst.

Smukke og sorte Chiclanero XI gav 
Ballesto II kamp til stregen. Han gik på 
fløjen med 23 point og ærespræmie.

Roskilde Dyrskue 2007
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Bent Jørgensen, for han havde også fået 
sig en ordentlig forskrækkelse. Chavala 
blev spændt for igen, men hun turde ikke 
gå fremad. Niels Givertsen fik dog løst 
problemet ret hurtigt, og her kan man se, 
hvad 40 års køre erfaring vil sige. Niels 
kørte også vognen til generalprøven, og 
det gik fint. Bent var dog ikke meget for 
at køre hestene selv hele weekenden, da 
hans køre erfaring er på ca. 3⁄4 år. Og det 
samme gælder hestene. Bent fik så fat 
i sin ven, Kjeld, som har hjulpet med at 
tilkøre damerne. Kjeld var frisk og ville 
køre dem til shows fredag og søndag. 
Lørdagens show blev altså uden vogn, 
men det gjorde ikke noget.

Til showet kørte vognen rundt i kanten 
af Ring I og bag den gik 2 hingste og en 
hoppe med føl. I midten af ringen kom 
en kvadrille med 8 heste, og forrest kom 
en guitarspillende spanier (i skikkelse af 
Carsten, som et tidligere år har spillet 
”tyr” i et af vores shows) og 2 flamengo 
piger i farverige, spanske kjoler. Musikken 
var pragtfuld og rigtig godt sat sammen. 
Kvadrillen var enkel og meget smuk. Den 
foregik i trav med 4 damer og 4 herrer 
i flot, spansk tøj og udstyr. Kvadrillen 
indeholdt bl.a. versader og traverser, og 
det så blændende godt ud, når rytterne 
kom i sidebevægelse op ad midterlinien. 

I weekenden var showholdet udsat 
for 2 uheld mere. Bribon fik trådt et 
gammelt, rustent søm op i hoven ude 
på træningsbanen. Hvad lavede sådan et 
søm der? Dagen efter stod Bribon med et 
hævet og ømt ben, og han måtte køres 
hjem og i gang med en kraftig antibiotika 
kur. Sabio præsterede at træde en bagsko 
halvt af og træde den på igen, men for 
at være sikker, blev en smed tilkaldt. 
Der var heldigvis ikke sket noget med 
Sabio, men alligevel tog smeden skoen 
af, tjekkede hele hoven, raspede til, slog 
skoen lige og lagde den på igen. 

Nu manglede der en hest til kvadrillen, 
men Lise Nymark, som ejer Bribon, 
var frisk og overtog sadlen fra Rikke 
Hartmanns hingst, Alimrante. Det var 
så flot team work af showrytterne, 
og alle arbejdede med og kom med 
løsningsforslag i samme øjeblik, 
problemerne opstod. Lad mig sige det 
med det samme: Der havde ikke været 
noget show uden Anna Vestergaards 
store arbejde, og det var heller ikke gået 
uden showholdets fantastiske indstilling 
og stærke vilje. Aldrig har jeg mødt så 
energiske og ukuelige mennesker! 

Der var naturligvis også den flotte 
Roskilde Kvadrille, som åbner showet 
hver gang. Her red Irene Bothmann 
med på Lempa, og Lika Ottesten på 
Cariñosa delte turen med Sarah Krabbe 
på Comprometedora. Irene så skøn ud i 
sit originale spanske herretøj, og både 
Lika og Sarah havde pragtfulde flamengo 
kjoler på. Man kan sige, hvad man vil, 
men kostumerne er det halve af det.

Der var også godt besøgt på standen, 
og der kom nye medlemmer til. Der var 
bl.a. en, som havde købt hele 4 heste her 
fra Danmark, og en anden havde købt 
et føl og skulle have hjælp til papirerne. 
Mange interesserede fandt også vej, og 

der blev snakket i én uendelighed om de 
heste, som vi jo selv synes er verdens 8. 
vidunder. Standen havde vi under et træ, 
hvor der var skygge det meste af dagen, 
og vi samledes til frokost i det grønne, 
hvor vi også fik snakket det forestående 
show og andre aktiviteter igennem. 

Om søndagen var alle godt trætte, men 
ved godt mod. Om morgenen samledes 
vi atter under træet for at snakke om, 
hvad der skulle være på plads på dagen. 
Vi var mange, og alle sad og lyttede 
koncentreret til Anna og Lisbeth. To ældre 
herrer havde også fundet vej til skyggen 
under ”vores” træ og sad ærbødigt lidt fra 
os. Midt i snakken, lyden fra højttalerne, 
musikken og larmen nåede trompetlyden 
af en fjært vores ører. Jeg regnede 
egentlig med, at det kom fra nogle 
Belgier hopper, som netop var trukket 
forbi. Men mødet med Lenes ansigt, som 
sad bag mig, afslørede, at det kom fra 
en af de to herrer under træet, og de 
snakkede bare ubekymret videre. Vi brød 
spontant ud i et latteranfald, og tårerne 
stod ud af øjnene på os. Vi var så trætte 
og mørbankede, at vi slet ikke havde 
nogen som helst selvkontrol. Der gik en 
rum tid, før vi fik styr på os selv, og vi 
døbte omgående episoden som ”Roskilde 
salutten”.

Showet søndag gik også helt efter 
planen, og der var mange, der var glade 
for gensynet med de smukke, spanske 
heste. Vi havde da også besøg fra andre 
avlsforbund, som synes, at vores heste 
er spændende – selv fra Dansk Varmblod. 
Til et dyrskue er hyggen i højsædet, og 
her holder man sammen. Og når vejret 
viser sig fra sådan en fantastisk side, er 
dyrskuet 3 helt vidunderlige dage. 

Jeg håber, at flere finder vej næste år og 
gerne med heste til udstilling og til show. 
Showholdet er tømret godt sammen nu, 
og de har alle mod på at stille op, næste 
gang der er brug for dem. På gensyn til 
Roskilde Dyrskue 2008.

Chico IV ejet af Hanne Kapitanska. 
Han opnåede 22 point.

Almirante LV ejet af Rikke Hartmann. 
Han opnåede 22 point.

Brioso ejet af Anne Schaumann 
Nielsen. Han opnåede 22 point.

Chiquita ejet af Mia Kerstens. Hun op-
nåede 22 point.

Sara Krabbe og Dueña og Irene Bothmann og 
Lempa klar til den store kvadrille.
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Oversat af Zuzette Juel Kraft

Fotos og ejer af hesten Jarapa II: 
Charlotte Eichel Larsen

Vil min grimme ælling nogen sinde blive 
en svane?

Din ven kommer forbi for at se dit nye 
føl og udbryder: ”Hold da helt op, sikke 
et smukt føl!”. Et år senere kommer din 
ven på besøg igen. Du fremviser dine 4-
benede venner og spørgsmålet opstår: 
”Hvad blev der af det smukke føl?”. Da 
du svarer: ”det er den som leder efter 
godbidder i din lomme”, ser din ven 
mistroisk på dig.

De forandringer, de fleste heste går 
igennem i deres første leveår, kan være 
meget dramatiske; omformningen af 
smukke føl til uharmoniske, klodsede 
plage, og igen tilbage til smukke, elegante 
voksne heste. Dette er sandheden for alle 
racer, men forandringen er især ekstrem 
hos de barokke racer. Hvilke forandringer 
kan forventes, og hvornår vil de ske? 
Svaret til det spørgsmål er både enkelt 
og nedslående: ”ingen kan svare på det 
med sikkerhed”.
Det, der gør evalueringen endnu mere 
svær, er den kendsgerning, at nogle føl 
fødes smukke og forbliver på den måde 
hele deres liv, mens andre ikke blomstrer 
op, før deres vækstmønster munder ud og 
de endeligt er udvoksede, og det kan tage 
år. Tre ting, der hjælper, er tid, erfaring og 
grundig indsigt i afstamningen. Men hvis 
du er ny i barokhestenes verden, er tid og 
erfaring imidlertid ikke noget, man har på 
5 minutter, og efterforskning i afstamning 
kan være en prøvelse i frustration og 
forvirring, og særlig i forbindelse med 
sproglige barrierer, kulturelle forskelle og 
selv med politiske anskuelser inden for 
registre, avlere og avlsforbund.

Så hvor kan man starte? Med 
udgangspunkt i information om hestes 
vækstmønstre, er der i hvert fald basis 
for noget at bygge sine funderinger på: 
Det meste forskning, der er gjort omkring 
vækstmønstre hos heste, har været 
centreret omkring racer med naturligt 
kortere levetid end de barokke racer. 
Den erfaring, som er samlet herfra, kan 
være meget brugbar, når man leder efter 
sin drømmehest. Dog kan vækstraten for 
de barokke heste være noget længere, 
eftersom de først er helt udvoksede, når 
de er op mod fem, syv eller helt op til ni 
år gamle. Selv erfarne avlere tager fra på 
mange forskellige kilder, når de evaluerer 
et føl. Nogle bygger deres argumenter 
på mere videnskabeligt grundlag, mens 
andre er meget traditionelle og bygger 
på det, som er overleveret fra generation 
til generation. Til trods for forskelle i 
væksthastighed hos forskellige heste og 
racer, vil de fleste avlere fortælle den 
tommelfingerregel, at den bedste alder 
at bedømme det fremtidige potentiale for 
ungheste er efter 3 dage, tre måneder og 
tre år.

Et traditionelt fingerpeg, som mange 
avlere bruger til at estimere den højde 

føllet vil få, når det er udvokset, fås ved 
højden i cm fra kronranden til rillen i 
midten af knæet (lodret line). Dette mål 
ganges med 4, og herved fås den endelige 
højde (stangmål) i cm. Et andet estimat 
går på, at det stangmål et føl har, når den 
er 7 mdr. gammel, er ca. 87 % af dens 
endelige højde. Fx siger dette estimat, at 
et 7 mdr. føl, som er 140 cm i stang, vil 
blive: (140/87) x 100 = 161 cm. Selv om 
det kun er estimater, giver det trods alt 
overraskende præcise resultater.

Bevægelserne ændrer sig også, som 
føllet vokser. Det ses ofte, at unge heste/
plage går tungt på forparten. Det skyldes 
ofte, at forparten vokser langsommere 
end bagparten, og deraf følger uligevægt 
og ubalance. Forpart og bagpart vokser 
uafhængigt af hinanden og balancerer 
sjældent, før hesten er helt udvokset. 
Altså er overlinien et af de områder, 
der først udlignes til sidst, hvilket gør 
evaluering af unghesten og dens gang 
meget svær, førend den er næsten 
voksen. 
En anden udfordring ved at evaluere 
bevægelsen hos plage er, at benene 
kontinuerligt undergår forandringer. 
Eksempelvis er en af de sidste 
forandringer, der sker hos ungheste, 
væksten i kropsbredde. Det afspejles 
direkte i bevægelsen, fordi når føl er 
smalle i forparten, har benene tendens 
til at pege udad. Når brystkassen bliver 
bredere, vil hovene igen pege lige ud. 
Det samme gælder for bredden af 
bagpart og vinklen udad på bagbenene. 
Samarbejde med en god smed i den fase 
af unghestens liv er meget vigtig.
Farven er naturligvis ikke lige så vigtig 
som morfologi og bevægelse, men 
farven følger også et forudsigeligt 
forandringsmønster. Hvide aftegn på 
føl kan ofte forekomme meget store, 
og en stjerne eller blis kan dominere 
hele hovedet, men efterhånden som 
hesten vokser til, bliver aftegnene 
mere afbalancerede, da området, som 
aftegningen dækker, ikke bliver særligt 
meget større, selv om hesten vokser. 
Nogle gange kan aftegn næsten synes at 
”skrumpe” ind.
Det er også en kendsgerning, at heste 
normalt får en mørkere farve, end den 
de fødes med. Sorte heste fødes musegrå 
eller brunlige og bleges som regel til 
en nusset brun farve, før de fælder 
følpelsen. Brune og røde heste er også 
meget lysere, når de fødes. Den brune 
heste har brune/røde hår på det meste 
af benene, men får sorte ben efter første 
fældning. Skimlede heste fødes som regel 
i deres basisfarve, men kan også fødes 
meget mørke (så skimmelprocessen er 
allerede startet). Bliver hesten skimmel, 
ses det som regel ved første fældning, 
men ingen regel uden undtagelse. For 
heste, der ikke skimler, siger man, at 
deres farve er ”fuldmoden”, når hesten 
er 5-6 år, men for skimler forsætter 
ændringen i pigmenteringen nogen 
gange livet ud. Primitive aftegn så som 
ål og zebrastriber på benene er meget 
normale, men forsvinder som regel, før 
hesten er udvokset, undtaget er dog 
heste, som er blakkede eller har anlæg 

Juli 2003: Det yndige føl....

Februar 2006: Så bliver det vist ikke 
grimmere....

Maj 2007: Det endte heldigvis med en 
skønhed!

for ”wildtype markings”. De fortætter 
med at have en tydelig ål hele livet.

Variationen i længde og proportioner af 
de forskellige kropsdele er unikke for 
hvert enkelt føl og kan variere mellem at 
være hårfin og ganske radikale. Nyfødte 
føl op til omkring 3 uger er mere kantede, 
og der ses ændringer i deres dimension. 
Ørerne forekommer for store, og føllene er 
næsten ikke andet end ”ben”. Som tiden 
går, vil proportioner på hoved, hals, bryst 
og krop vokse og modnes uafhængigt af 
hinanden. Benene på et nyfødt føl er ofte 
enten for stramme eller slappe, bl.a. som 
følge af de trænge forhold i livmoderen. 
Efter et par dage på benene, hvor de 
får lov at løbe frit omkring og motionere 
sig selv efter behov, vil størstedelen af 
abnormaliteter i benene hos nyfødte 
føl rette sig selv, men ofte er det også 
et område, hvor føllet har brug for lidt 
hjælp fra menneskelige hænder. Hvis 
der er nogen tvivl om et potentielt 
benstillingsproblem, er det vigtigt at få 
en dyrlæge eller smed til at vurdere føllet 
og at følge deres behandlingsplan.

Fra grimrian til skønhed
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Når føllet skal fravænnes, forsætter 
vækstraten med næsten svimlende fart. 
Skelettet er særligt i farezonen på dette 
tidspunkt, da det skal danne fundamentet 
for den smukke atlet, føllet gerne skulle 
blive. Knogler har en tendens til at vokse 
hurtigere end muskler og sener, og i nogle 
tilfælde ligner føllet mere en karikatur 
end en ung hest. Fravænning kan være 
meget stressende, da ændringer i kost og 
miljø ofte sker på samme tid. Parasitter 
og sygdomme drager fordel af et udsat 
immunsystem, og man må sørge for 
at fastlægge et sundt forløb til føllet. 
Ormekur og vaccinationer er yderst vigtigt 
nu, da de forandringer, der tager sted 
i føllets krop, kan ligne overbelastning 
af parasitter. Oppustet mave, langsom 
fældning, fårenakke, udstikkende hofter 
og smalt bryst kan være et helt normalt 
vækstmønster.

Åringer er måske på det mest kedelige 
og akavede stadie i deres liv. Hver del af 
kroppen ser ud til at vokse med forskellig 
hastighed. De er ofte smalle, vinklede, 
har duebryst, smalle toppede rumper, 
som ofte er højere end forparten og 
fransker på alle fire ben. Disse tendenser 
er i konstant forandring og kan være 
tilstede i varierende grad. Hovedparten af 
unghestene har gennemgået den værste 
tid, når de er mellem to og tre år gamle. 
Fra denne tid, og til de er helt udvoksede, 
vil hovedparten af ændringerne være 
”at blive fyldt ud”, tilpasse højden, og 
færdiggøre modning af ben og led, 
lave de sidste justeringer af overlinien 
og i højere grad udvikle deres mentale 
kapaciteter.
Når man taler om udviklingsstadier hos 
heste, er det vigtigt at huske, at mental 
modenhed er en selvstændig proces, 
som ikke altid falder sammen med den 
fysiske modningsproces. Mange unge føl 
er relativt ukomplicerede, nysgerrige, og 
legesyge i hver deres grad. Deres mor 
er centrum for deres verden i den første 
måned af livet. Når de når deres anden 
måned, bliver de mere opmærksomme 
på venner og deres omgivelser, vil lære 
omkring tolerance, disciplin, sikkerhed 
og hvordan deres verden fungerer. 
Når føllene fravænnes, er lektionerne 
uafhængighed, dannelse af venskaber og 
en grad af tillid og mistillid. Nysgerrighed 
og ”fuld af spillopper” beskriver bedst 
åringer og toåringer med tillæg af 
den forvirring fra kønshormonernes 
begyndende indflydelse. De vil afprøve og 
genafprøve grænser og få ting i hovedet, 
som kan gøre deres ejer vanvittige. 
Socialisering er vigtig, og det er ideelt, 
hvis de har mulighed for at være en del 
af en flok. De lærer årsag og effekt i dette 
miljø, hvilket senere gør det lettere for 
mennesker at opdrage dem og korrigere 
dem, når det er nødvendigt.

Hingsteplage bliver som regel kønsmodne 
næsten fra den ene dag til den anden, 
når de er omkring 11⁄2 år, og overgangen 
kan være ret markant og voldsom. De 
har særlig brug for jævnaldrene og lidt 
ældre hingste og vallakker til leg og 
til opdragelse; og brug for en kyndig 
menneskehånd, så de ikke bliver farlige, 
når de omgås mennesker. Hopper får 
som regel deres første brunst det forår, 
de bliver 2 år. Som regel er overgangen 

ikke så markant som hos hingste, men 
hopperne virker mere forvirrede over 
de,t der sker med dem, og de kan virke 
distræte og meget fjerne.

Når hesten når sit tredje leverår, er der 
en periode, hvor hesten skifter tænder, 
hvor de kan være meget kedelige at se 
på og tvære i deres humør. Herefter går 
det primært frem af; mange af disse, 
ofte irriterende, ungheste ændres til at 
blive respektfulde heste, klar til at lære 
og pludselig blive helt medgørlige. Deres 
sind er åbent for andre idéer end deres 
egne, og de er klar til at lære basis. 
Dette er et betydeligt omdrejningspunkt i 
hestens liv, og kost og træning er kritiske 
faktorer. Moderat træning anbefales til at 
styrke muskler og knogler, og træning 
bør afsluttes, før hesten viser tegn på 
træthed. Hvis unghesten først er nået 
dertil, hvor den er træt og besværet, er 
knogler og led blevet overbelastet, og 
der vil gøres mere skade på hesten end 
godt.

Overvægtige føl er udsat for en 
særlig risiko på mange måder. 
Udviklingsrelaterede knoglesygdomme 
(Developmental Othopedic Disease 
(DOD)) er en konstant trussel for hurtigt 
voksende føl. DOD er en fællesbetegnelse 
for mange typer af deformiteter i skelettet 
og kan forekomme som deformiteter i et 
hvilket som helst led eller anden struktur 
i skelettet. Det er vigtigt at holde øje med 
væksthastigheden og at undgå hurtig 
vækst på de mest udsatte tidspunkter 
for tilvækst.

Det er i lige så høj grad føl, der er 
overfodrede, som føl, der syge eller 
fejlernærede, der er i højrisikogruppen 
for sammentrækning af sener og unormal 
udvikling af knogler. Led er udsat for 
ekstremt slid og belastning under hård 
træning. Skarpe vendinger og hurtige 
stop kan sønderrive den bløde brusk, 
hvilket medfører risiko for slidgigt. 
Betændelse i ledbrusken, som følge af 
OCD, er ofte en konsekvens af hurtig 
knoglevækst og kan ofte også kobles med 
overfodring og begrænset bevægelse. 
OCD ses i mange tilfælde, hvor unghesten 
får 120-130 % af sit daglige energibehov 
dækket. Overskud af protein er ofte 
blevet beskyldt for at være medvirkende 

faktor til udvikling af OCD, men det ser 
ud til i højere grad at skyldes kerner, korn 
og kraftfoder med højt energiindhold. 
Der er lavet et studie, der spænder 
over 8 år omkring glucose tolerance 
og insulin reaktion i relation til fordring 
med store rationer af korn til ungheste 
i voksealderen. Konklusionen var, at 
fodring med store kornrationer ikke kun 
medførte betydelig overvægt, men også 
udløste OCD hos mistænkte individer. Det 
er derfor klogt at erstatte foder med højt 
sukker- eller glukoseindhold med fedt og 
olie, hvis det er nødvendigt. Et eksempel 
kunne være at erstatte en del af majs, 
byg eller sødt foder (fx melasseholdigt 
foder) med majs eller rapsolie.

Grovfoder, gerne i form af godt hø/
wrap og lucerne, og moderat motion 
spiller også en hovedrolle, når det 
gælder om at bibeholde et langsomt og 
konstant vækstmønster hos den unge 
hest. Mineralubalancer kan også være 
udslagsgivende faktor for skæve knogler 
og tilvækst af blødt væv (hud, muskler, 
bindevæv osv.), og her skal der også 
rettes opmærksomhed, særligt hvis der 
er behov for mineraltilskud. Hvis der 
bruges et foderprodukt, hvor der allerede 
er tilsat vitaminer og mineraler, skal man 
passe på med at tilsætte vitamin- og 
mineraltilskud, da det kan ændre den 
totale næringsstofbalance.

Mange heste vil stadig ændre sig, til de 
er fem og seks år gamle, og nogle vil ikke 
være fuldt udvoksede, før de er ni eller ti 
år. De fleste avlere har historier om den 
unghest, der var så grim, at de måtte 
gemme den bag ved laden, for senere 
at blive den smukkeste hest de, nogen 
sinde havde set. Vær opmærksom på, 
hvad der sker med dit føl og den unge 
hest. Er det bagparten, der vokser, eller 
er det forparten, der begynder at skyde 
i vejret? Ser den unge hest ud til at 
trives, og hvordan er dens foderstand. 
Får den tilstrækkelig motion på folden 
og beskæftigelse i form af venner og 
grovfoder? Og sørg for, at vaccinationer, 
ormebehandling og hovpleje bliver 
varetaget og fulgt op. De spanske 
PRE heste modnes notorisk langsomt, 
og vores tålmodighed belønnes med 
skønhed, robusthed og lang levetid.  
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TURBA
STUDN

SALG OG OPDRÆT AF P.R.E. HESTE

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

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

TURBA
STUDN

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

Mulepose
Kan snildt indeholde 2 A4 
ringbind. Vælg ml. hvid med 
korte hanke eller sort med 
lange hanke.
Pr. stk.  75 kr. ex. forsendelse

Ridevest
Lækker ridevest med logo for og bag i “guld”.
Pr. stk.  390 kr. ex. forsendelse
Har du selv en vest eller et underlag, kan du få den brod-
eret for 230 kr. + forsendelse. 

Streamer eller logo til bilen
Vælg mellem lang streamer eller kvadra-
tisk logo.
Pr. stk.  50 kr. ex. forsendelse.

Kasket med logo
Smart og moderigtig 
kasket med foreningens 
logo. Sort/grå.
Pr. stk. 100 kr. 
ex. forsendelse

Ved bestilling: Send en mail til anette@pre-horse.dk
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Hingsteliste
Jylland

Atento XIV
Brun, 159 cm
Blodlinier: Guardiola, Lozo Diaz, 
Terry
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Vodskov

Dupin
Skimmel, 166 cm
Blodlinier: Camacho Benitez, 
Granda, Yeguada Militar
Pris: 5.000 kr.
Ejer: Stutteri Sant Jordi v/
Birgitte & Jes Thomsen
30 82 93 02
Ålestrup

Guerrer
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Pallares, Cardenas 
Osuna
Pris: 7.000 kr. + moms
Ejer: Lis Kristiansen
20 16 82 66
Silkeborg

Majito VII
Skimmel, 168 cm
Blodlinier: Lovera, Bohorquez, 
Militar, Vargas, Terry
Pris: 7.900 kr.
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Mambo IV
Skimmel, 166 cm
Blodlinier: Rafael Lopez Mendez, 
Militar
Pris: 6.000 kr.
Ejer: Anne-Marie Olesen
98 96 33 31
Hjørring

Mayordomo VIII
Skimmel, 158 cm
Blodlinier: Maipe, Expasa, Terry
Pris: 10.000 kr.
Ejer: Nanja Søbakke Kreutz
75 73 75 05
Give

Salinero X
Skimmel, 158 cm
Blodlinier: Militar, Romero 
Benitez, Terry
Pris: 6.900 kr.
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Taranto XVII
Sort, 165 cm
Blodlinier: Boloix, Urquijo, Terry, 
Conde Muñoz
Pris: 9.900 kr.
Ejer: Cathrin Abigail
Them

Fyn

Ebano LXXI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Expasa, Terry, Militar, 
Bohorquez
Pris: 6.000 kr.
Ejer: Fam. Rønn
20 14 40 49
Otterup

Legionario XXVI
Skimmel, 168 cm
Blodlinier: Salvatierra, Chichina, 
Terry
Pris: 7.000 kr.
Ejer: Peter Jensen
66 12 35 97
Odense M. 

Sjælland

Chico IV
Skimmel, 163 cm
Blodlinier: Militar, Boloix, Lazo 
Diaz
Pris: 5.000 kr.
Ejer: Hanne Kapitanska
56 82 20 96
Køge

Duque DS
Skimmel, 160 cm
Blodlinier: Agropecuarias. Lazo 
Diaz, Militar
Pris: 6.000 kr.
Ejer: Ninette Graugaard
21 24 93 33
Sorø

Libano III
Brun, 163 cm 
Blodlinier: Urquijo
Pris: 8.000 kr.
Ejer: Annette Siren
49 71 93 04
Gilleleje

Sverige 

Alferez IV
Brun, 165 cm
Blodlinier: Peña Gutierrez, 
Guardiola, Expasa
Pris: 12.500 SEK
Ejer: Stutteri Pepino
+46 42 321 320

Zagal XI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Militar, Granda
Pris: 15.000 SEK
Ejer: Stutteri Pepino
+46 42 321 320
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Portræt af en underviser
af Anna Vestergaard

På kursus med Miguel Barrionuevo.

Man kan sige meget om de spanske 
mænd, men én ting er sikkert: De kan 
ride. Ridning er en nationalsport. Ligesom 
de fleste mænd i Danmark kan spille 
fodbold, kan de fleste mænd i Spanien 
ride en hest. 

Jeg har for nyligt mødt den spanske 
udgave af Michael Laudrup, nemlig Miguel 
Barrionuevo. Han blev født i Malaga og 
startede sin uddannelse i Sevilla som 
elev af Luis Ramos Paul. Han flyttede 
derefter til Portugal og var blandt andet i 
lære hos mestrene D. Nuno Olivira og D. 
Luis Valenca. Efter sit  uddannelsesforløb 
fortsatte han med at arbejde i Malaga og 
grundlagde Centro Ecuestre Artequus. 
Han deltog i talrige konkurrencer og blev 
andalusisk mester i 1992 og 1993. I 1995 
løb han med titlen som spansk mester. 

I øjeblikket er han aktuel med flere 
shows rundt om i verden, og nogle af os 
kan måske genkende ham fra shows som 
Appasionata.

Miguel Barrionuevo har netop besøgt 
Viggarden i Nordsjælland og givet kursus. 
Han har været her de sidste 3 år, og hvert 
år har jeg været med. Her har jeg fundet 
en mand, hvis kærlighed og indsigt i 
heste overgår alt det, jeg før har set. 

Det følgende citat fortæller måske lidt 
om, hvilken filosofi han lægger bag sin 
ridning og kærlighed til heste; og her 
især den spanske hest. 

Miguel: ” Du spanske hest”

Du som har levet igennem tidsaldre 
Du som har oplevet så mange kampe 
Med lancer og sværd
Du kongernes hest
Og inspiration til mange kunstnere
Heriblandt maleren Goya Velazquez

I dag min ven
Lever din legende videre
Ligesom i mine barndomsdage 
Hvor jeg drømte om dig hver nat

Når det er dag, drømmer jeg videre
Jeg føler mig så tæt på dig, min ven
Så tæt, at jeg kan føle din hjerterymte 
flyve
af sted i luften og blive til caprioler
Jeg kan føle dig danse i en smuk paiff
Fortsat af en fortryllende trav

Men det jeg med sikkerhed kan fortælle 
dig
Er at jeg bliver ved med at føle mig som 
denne drømmer
Og jeg er en glad drømmer
Fordi jeg har dig, min ven, ved min side. 

Kursus på Viggarden 
ved Miguel Barrionuevo

Den 29. juni 2007 gæstede den berømte 

spanske mester endnu engang Danmark. 
Ligesom de foregående par år har 
Marianne Pitzner flot lagt sit smukke sted 
til rådighed for kursister, som alle har haft 
rejst dertil for at få undervisning af den 
længe ventede spanier.  

På kursus var der i år 8 deltagere: 
Marianne Pitzner med sin unge Lusitano 
hoppe og sin berømte Frederiksborg 
vallak, Olfert. Irene Bothmann med P.R.E. 
vallakken Lempa. Maybritt Rønn med 
avlshingsten Ebano, Hanne Nørgaard 
med sin araber vallak, Didi og en DV 
vallak, Layla på sin palomino, og jeg selv 
på min P.R.E. hingst, Ballesto. 
Der var mange tilskuere, som også kom 
for at suge lidt viden til sig. Så udover, 
at det var nogle lærerige dage, blev det 
også til dage, der var præget af nye 
bekendtskaber og en masse hestesnak. 

Fredag eftermiddag startede kurset med 
en kort introduktion til Barrionuevos 
principper og læresætninger. Han 
lagde ud med en forklaring om hestens 
bygning, og hvordan den derfra skulle 
bringes i holdning og frem for alt bæring. 
Principperne adskiller sig dog ikke 
meget fra, hvad mange allerede ved om 
dressur. Dog måtte Barrionuevo slå fast, 
at principper og fremgangsmåde er to 
meget forskellige ting. For der er mange 
forskellige måder at nå et resultat, og alle 
heste reagere forskelligt, så det kan være 
svært at komme med en enkelt opskrift 
til 8 ryttere.  

Dernæst begyndte lektionerne. Vi fik 
alle sammen en lektion hver i løbet af 
eftermiddagen. Her så Barrionuevo hvor 
og med hvad, han kunne hjælpe os 
med. Jeg tror ikke, jeg er alene med den 
holdning, at Barrionuevo er en meget 
diplomatisk og sympatisk mand, da han 
på ingen måde gjorde det klart, at vi ikke 
kunne ride. Men derimod opmuntrede 
han os til at tro, at vi kunne. Faktisk 
opmuntrede han os og gav os, hvad 
vi troede var små tricks, men som vi 
så senere fandt ud af var uundværlige 
metoder til at forstå kernen i dressuren. 
Og dermed sluttede vi alle fredagen med 
en følelse af sejr, og at vi faktisk kunne 
ride.

Et typisk spørgsmål fra Mesteren kunne 
lyde: ”Hvor langt er i nået i paiffen?”. 
Dette ville typisk være et spørgsmål, han 
kunne stille til en ekvipage, som aldrig 
har prøvet det før, og som måske først 
lige har fået galoppen på plads. 
De fleste fik så et lidt sjovt udtryk i 
hovedet og måtte jo så beklage, at de ikke 
var nået dertil endnu. Men Barrionuevo 
svarede derefter med et spørgende 
udtryk: ”men hesten kan godt?”. Hvad 
siger man så som rytter? ”øh!”.
Men mange af os fandt da også ud af, at 
vores heste rent faktisk godt kunne, og at 
det faktisk bare var os ryttere, der skulle 
lære det. 

Ja, Barrionuevo har ikke bare ry for at 
få det til at lyde nemt, men han får det 
faktisk også til at være nemt. Og til os, 
der rider, så ved vi jo alle sammen godt, 

at det ikke er nemt! Men ikke desto 
mindre blev det nemt og bekvemt efter 
bare en enkelt lektion. 

Lektionerne fortsatte lørdag kun afbrudt 
af en skøn vellavet frokost, for selvom 
det ser enormt let ud at få undervisning, 
så er det faktisk utroligt krævende. 
Derfor var det dejligt, at der blev budt 
på en lille afslappende frokost, så vi også 
kunne snakke lidt sammen med de andre 
ryttere. 

Barrionuevo havde formentlig lagt en 
lille plan for hver enkelt rytter, som han 
arbejdede med igennem hele weekenden. 
Da vi første dag mødte op i ridehuset, red 
vi alle ud med et lille smil, men da vi red 
ud af ridehuset søndag eftermiddag, red 
vi ud med et kæmpe smil. Jeg selv red 
oven i købet ud med en enorm lettelse og 
selvtillid. Der skulle en del til at rive mig 
ud af sadlen den dag. 

Selvfølgelig fik vi alle noget med hjem i 
tasken, og det er jo netop det, der gør 
os bedre. Vi samler erfaringer sammen 
i vores lille taske, som vi så bærer med 
hjem til vores egen ridebane, for så at 
åbne den og arbejde med dem. Min taske 
var godt fyldt, da jeg kom hjem, og 
der er stadig; nu her en måned senere, 
erfaringer og inspirationer nok til, at jeg 
har noget at arbejde videre på. Jeg tør 
endda påstå, at jeg nok først når hele 
min taske igennem engang om et par 
måneder. 

Selvfølgelig kan man sige mange ting om 
Barrionuevo, og det gælder om, at man 
tager det bedste med sig hjem. Det er 
lige meget, hvem man får undervisning 
af, så er det vigtigt, at man tager det, 
man synes passer bedst til sig selv og sin 
hest. Derfor er det også vigtigt, at man 
får undervisning af mange og ikke er 
bange for at prøve nye undervisere eller 
tage på kursus med eller uden sin hest. 
Der er rigtig mange dygtige undervisere 
i landet, men der rejser også mange 
hertil. Hold øje med aviser og artikler 
på hesterelevante hjemmeside, og tag 
ud og kig. Man er aldrig for god til ny 
inspiration. 
Man kan altid blive dygtigere på den ene 
eller den anden måde. 

Miguel Barrionuevo er kun en af de mange 
dygtige undervisere, der findes rundt 
om i verden, og jeg mener vi er meget 
heldige, at han besøger lille Danmark i ny 
og næ for at sprede sin viden om hesten 
og ridningen. 
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Picnic 2007

Fra unghest til Grand Prix

Lørdag d. 20 oktober kl. 14 - 18

afholder Dansk P.R.E. Avlsforening 
kursuseftermiddag i Jylland med 

horsemanship 
træner Ute Lehmann

og dressurrytter Morten Thomsen.

Kom og vær med til en inspirerende 
eftermiddag, hvor Ute og Morten vil

forklare og demonstrere deres 
træningsmetoder.

Der vil blive rig lejlighed til at stille 
spørgsmål. Alle er velkomne.

Kursuspris: 300 kr.

Mvh. Dansk P.R.E. Avlsforening.

Kursus med Morten Thomsen og Ute Lehmann

Foreningens årlige picnictur kommer i 
år til at foregå på Slagelse Ridecenter, 
søndag den 23. september. Mød op med 
familie og hesten. Tilmelding senest den 
10. september 2007. Tilmelding og evt. 
spørgsmål kan mailes til Lisbeth Spindler, 
l.spindler@mail.dk eller tlf. 2612 8120. 
I kan også maile til Anette Thestrup, 
anette@pre-horse.dk, tlf. 2231 1077.

Tilmelding og pris pr. deltager over 12 
år: 100 kr.
Børn og heste deltager gratis. Heste 
ejerne kan leje en boks på stedet for 100 
kr. Der er gratis fold.

Ved tilmelding beder vi jer oplyse:
Navn og telefonnummer
Antal deltagere, børn og voksne
Antal heste og hestens køn
Antal bokse
Antal fold
Bestilling af mad (se nærmere i denne 
invitation)
Om du/I medbringer en kage
Samlet beløb anføres og indbetales på 
foreningens konto: 1551-16914479

Dagens program

Kl. 9.30
Deltagerne ankommer. Der serveres juice 
og croissanter

Kl. 10.00
Velkomst ved formand Lisbeth Spindler 
og herefter ridetur i skoven.

Kl. 12.30
Frokost ved grillen. Medbring selv mad-
kurv eller bestil bøf eller pølser med tilbe-
hør til grill. Drikkevarer, the og kage kan 
købes på stedet.

Kl. 14.30
Show med den australske »hestehvisker« 
Shane Mosele, som kommunikerer med 
hesten ved hjælp af kropssprog og tæt 
berøring og vigtigst af alt: »Forståelse 
for hestens præmisser, så den føler sig 
tryg«. Shane har ca. 500 heste i terapi 
om året. Både rå heste, som ikke er redet 
til, og problemheste, dvs. traumatiserede 
og angste heste. Ofte er Shane den sid-
ste udvej, inden ejeren sender hesten til 
slagtning, men det gør kun udfordringen 
større.

Ca. kl. 15.30
Slutter en dejlig dag med fælles opryd-
ning.

Praktiske oplysninger

I tilfælde af meget dårligt vejr bliver 
picnic’en aflyst, hvilket vil ske pr. telefon 
dagen før. Derfor er det meget vigtigt, at 
jeres telefonnummer oplyses ved tilmel-
ding.

Adresse

Slagelse Ridecenter
Nykobbelvej 2A
4200 Slagelse

 
Frokost

Deltagere kan selv medbringe frokost, 
men der kan også bestilles mad til gril-
len, hvilket skal betales samtidigt med 
tilmelding:
1 oksebøf med salat og flûtes kr. 75,-
2 pølser med brød kr. 30,-
1 stk. løs pølse kr. 10,-
Det kan købes drikkevarer, kaffe, the og 

kage. I tilfælde af evt. byger, bliver der 
dækket op inde i ridehuset. Der forefin-
des service, bord og stole til spisningen.

Bokse og folde

Der er gratis adgang til folde. Bokse ko-
ster 100 kr. pr. stk.

Sundhedsattest

Alle heste skal medbringe gyldigt vac-
cinationskort, som skal fremvises ved 
ankomst, inden hestene læsses af.

Sikkerhed

Al deltagelse er på eget ansvar.

NB! Vigtigt

Hvis nogen vil bidrage med at bage en 
kage til vores bod, er dte meget velkom-
ment. Kagebagningen er vigtig, da det er 
med til at få arrangementet til at hænge 
sammen økonomisk. Giv venligst besked 
ved tilmelding om du har en kage med til 
boden. Vi kan ikke få nok kager!
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Osteochondrosis og OCD
Af Zuzette Juel Kraft

Indledning

OCD står for Developmental Orthopaedic 
Diseases og er en arvelig sygdom, der 
ses hos heste, som kan medfører ledmus. 
Det er et en lidelse, der for mange 
hesteracer er et stigende problem, og 
det gælder også for PRE hesten, og der 
er i Danmark de seneste år konstateret 
PRE heste med OCD i Danmark. Emnet 
var oppe til Dansk PRE Avlsforenings 
ordinære generalforsamling i 2006 med 
forslag om, at man skulle registrere 
heste med OCD og derved undgå, at de 
blev brugt i avlen. Bestyrelsen besluttede 
efterfølgende, at der ikke skulle oprettes 
et register, for vi har ikke ret til at kræve, 
at folk skal meddele, at deres hest har 
syndromet, og derfor kan det måske 
give et forkert billede af tilstanden hos 
en hest, hvis man tager for givet, at 
alle heste med lidelsen er registreret. Vi 
kan kun opfordre folk til at få undersøgt 
deres heste (særligt ungheste), og vi kan 
oplyse, hvilke konsekvenser det har for 
hesten og avlen.

Osteochondrosis og OCD
 
Der findes mange udviklingsrelaterede 
othopædiske sygdomme hos 
heste, og de kaldes under ét DOD 
(Developmental Orthopaedic Diseases). 
En af de mest udbredte  othopædiske 
udviklingsrelaterede sygdomme hos 
heste er osteochondrose, som er 
væksforstyrrelser i ledfladerne, og som 
kan medføre tilstande som Osteochondritis 
dissecans, OCD, og bencyster. 

Hvad sker der, når OCD dannes? 
OCD - patologisk set

Denne tilstand involverer en indre 
skade af ledbrusk/led overfladerne 
med dannelse af brusk eller brusk og 
benflapper. Flapperne kan frigøre sig 
og danne ledmus. Blodkar fra periferien 
af leddet vil ofte bevare forbindelse 
til bruskflapperne og frigjorte flapper, 
som kan medføre forkalkning eller 
forbening af det separerede brusk. Den 
generelle opfattelse er, at frigørelse af 
småstykkerne/flapperne fra ledbrusken, 
som forårsager en indre reaktion af 
ledmembranen, der fysisk ses som galle 
i det pågældende led, og udløsning af 
smerte som følge. Dog er det ikke altid 
så simpelt, da der findes tilfælde, hvor 
ledbrusken er intakt, men hesten er 
alligevel halt og har væskefyldte led/
galle.

Årsagen til OCD: OCD – forårsagende 
faktorer

Som sagt er OCD en følge af 
osteochondrosis. Der er mange faktorer, 
der bidrager til udviklingen af tilstanden, 
heriblandt er nogle af de vigtigste:

• Arvelighed
• Væksthastighed
• Ernæring

• Udefra kommende skader på 
ledbrusken 

Altså er årsagen til OCD multifaktorial, 
dvs. årsagen kan ikke hænges op på én 
faktor alene. Der er foretaget mange 
studier omkring osteochondrosis og 
OCD, og de oplysninger, der beskrives i 
det efterfølgende, er hentet fra kliniske 
(fra operationsbordet) og patologiske 
(fra obduktioner) rapporteringer, såvel 
som eksperimentelle studier hos heste.

Er OCD arveligt?     
Genetisk Prædisposition for OCD

Røntgenstudier hos svenske travere 
og varmblodsheste har vist, at afkom 
fra en hingst fra hver race havde en 
forhøjet frekvens af OCD mellem hans 
afkom, sammenlignet med afkom fra 
andre hingste. Et andet røntgenstudie i 
Danmark, som omfattede afkom fra otte 
hingste, har vist, at der var en betydelig 
højere frekvens af OCD hos afkom fra 
den ene hingst, selv om hingsten ikke 
selv havde den fjerneste grad af OCD. 
Der er også foretaget studier andre 
steder i verden omkring arvelighed af 
osteochondrose. Man kan konkludere, at 
osteochondrose antageligvis er arveligt, 
da det er muligt at lokalisere hingste og 
hopper, som giver afkom med forhøjet 
frekvens for OCD. Det har dog hidtil 
ikke været muligt at forudsige, om en 
hingst/hoppe, som ikke selv har OCD, 
kan give afkom, der er prædisponeret 
for OCD. Da OCD kan forekomme hos 
afkom fra heste, som ikke selv har 
udviklet OCD, kan det tyde på, at den 
faktor, som giver prædisposition, skal 
arves fra begge forældre, dvs. et føl, som 
har OCD, har arvet tendensen fra begge 
forældre. Det kan dog ikke med sikkerhed 
bevises, og OCD er sandsynligvis en 
polygenetisk baggrund, dvs. at  mere 
end ét arveanlæg/gen prædisponerer for 
lidelsen. Den eneste måde, man i dag 
kan forsøge at forebygge prædisposition 
for OCD, er ved ikke at bruge heste med 
OCD i avlen, da der her er synligt bevis 
for, at de har anlæg for det. Har man en 
hest, som ikke selv har udviklet OCD, 
men gentagende gange har givet afkom, 
der udvikler OCD, bør man overveje, om 
det er hensigtsmæssigt at bruge hesten 
til avl. Får hesten OCD som følge af 
arvelig prædisposition, sker det i de fleste 
tilfælde, inden hesten er 2 år gammel, 
eller inden den er helt udvokset.

Vækst og kropsstørrelse 
Det ser ud til, at forekomsten af 
osteochondrosis er hyppigere des 
større væksthastighed og des større 
kropsstørrelse hesten har anlæg for. 
Ostechondrosis er f.eks. uhyre sjælden 
hos ponyracer (på trods af overvægt 
og fejlernæring), men ses hyppigere 
og hyppigere hos hesteracer, der avles 
større og større. Altså viser der sig en 
tendens til, at anlæg for hurtig vækst 
og stor kropstørrelse (jo større krop, 
des hurtigere vil skal hesten vokse) 
hænger sammen med arvelighed af 
ostechondrosis, men den nøjagtige 
sammenhæng er ikke opklaret. 

Mekansisk stresspårvirkning/skader 
Det er velkendt, at skader (mekanisk 
stress) ofte bidrager til kliniske tegn på 
OCD, og det antages, at det sker ved 
OCD lap eller fragment løsgøres fra en 
knogle. Der er meget delte meninger, 
om det er skader og fysisk stress, der 
er involveret i den primære induktion 
af en OCD. Der er en tendens til, at der 
visse steder i hestens bevægeapparat er 
hyppigere forekomst af OCD, og det taler 
for, at det er ydre påvirkninger, som er 
den udløsende faktor. Der er foretaget 
nogle studier, der peger på, at OCD kan 
opstå på baggrund af forskellige skader.

Ernæring - drægtighed
Ostoeocondroseforandringer i brusk- og 
knoglevæv kan opstå i de sidste måneder 
af drægtigheden. Hvis hoppen mangler 
bestemte næringsstoffer i den sidste 
del af drægtigheden (sidste 3 måneder), 
stiger frekvensen af osteocondrose. De 
vigtigste næringsstoffer i forebyggelsen 
er proteiner, kalk, fosfor, kobber og zink. 
Hoppen har også brug for en afbalanceret 
tilførsel af mineraler for at sikre en bedre 
udnyttelse.

Energibehov - overfodring
En undersøgelse i USA har vist, at der er 
en øget tendens til OCD hos heste, som 
er blevet fodret med 30% mere kulhydrat 
og protein end hestenes reelle behov. I 
Australien har et velkontrolleret studie 
vist, at overfodring (20% mere end dagligt 
behov) konsekvent gav flere tilfælde af 
osteocondrose blandt føl, der lige var 
vænnet fra, i forhold til kontrolgruppen, 
som fik nøjagtig den mængde foder, de 
havde brug for. Nogle har fokuseret på, at 
foder med højt proteinindhold har været 
et problem i forbindelse med udvikling af 
OCD, men det er aldrig blevet bevist.

Mineral ubalancer
Forskellige mineral ubalancer mistænkes 
for at være impliceret som den 
forårsagende factor til OCD. Det inkluderer 
forhøjet calcium, forhøjet fosfor, for 
lavt kobber og forhøjet zink i forhold til 
behov. Dog er der lavet eksperimenter, 
hvor heste fik tre gange den anbefalede 
mængde af kalk, uden det kunne påvise, 
at det gav en øget tendens til OCD blandt 
unge føl. Det er ved flere studier i USA og 
Canada blevet bevist, at kobbermangel 
kan give anledning til hyppigere udvikling 
af OCD. Overdrevent zinkindtag menes 
også at kunne give anledning til udvikling 
af OCD, men det er ikke endelig afklaret.

En enkelt undtagelse
Det er også muligt, at ledmus kan opstå 
uden arvelig prædisponering. Men har 
hesten ledmus, inden den er udvokset, 
vil det med meget stor sikkerhed være på 
grund af arvelighed, men den udløsende 
faktor kan være en skade. Opdager 
man en mus på en ældre hest, er det 
derfor ikke sikkert, at den er kommet 
på grund af en arvelig faktor, men dog 
er sandsynligheden stor. For en hest kan 
godt gå med en ledmus, uden den kommer 
til at genere den. I sådan et tilfælde skal 
man have rene røntgenbilleder af hesten 

Osteochondrosis og OCDOsteochondrosis og OCD
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som unghest for at udelukke, at det er 
arvelig OCD.

Afklaring

Alt peger på, at OCD er en arveligelig 
lidelse, dvs. hesten skal arve anlæg for 
OCD for at kunne udvikle det, på samme 
måde som mennesker skal arve anlæg for 
type 2 diabetes for at kunne udvikle det.  
Det kaldes også på fagsprog, at hesten 
er prædisponeret for OCD. Fordi hesten 
har arvet det, er det ikke ensbetydende 
med, at den udvikler sygdommen. De 
ydre faktorer, der kan gøre, at hesten 
udvikler OCD, hænger sammen med 
faktorer som ernæring, væksthastighed, 
skader og motion. En hest, der har arvet 
OCD fra sine forældre, vil kunne nedarve 
anlægget til sit eget afkom, uanset om 
den selv udvikler symptomer eller ej. 
Man kan ikke vide, om en hest, der 
ikke har OCD, kan videregive det til sit 
afkom, men har hesten OCD, er der 
meget stor sandsynlighed for, at den har 
det/de arvelige anlæg, der skal til for at 
prædisponere for lidelsen, og en sådan 
hest bør ikke bruges i avlen. Har man 
ligeledes en hest uden OCD, hvor man 
observerer flere afkom med OCD, bør 
man kraftigt overveje at tage dyret ud af 
avlen. OCD er hverken formålstjenstligt 
for hest eller ejer. Nogle heste med OCD 
fungerer fint som rideheste og vil aldrig 
være generet af det. Dog vil mange 
ikke kunne komme til at fungere 100% 
som ridehest på højt plan, selv om 
leddet/leddene opereres, da brusken er 
beskadiget i større eller mindre grad, og 

hesten har dermed allerede begyndende 
slidgigt. Mange af disse heste bruges 
ofte som hyggeheste/skovtursheste og 
har en glimrende tilværelse til dette 
brug. For hestens ejer betyder OCD 
ofte omkostninger i forbindelse med 
dyrlæge og operationer for at afhjælpe 
problemet.

Hvad bør du gøre for at undgå OCD?

Føl og ungheste: Hvis hesten får OCD 
betinget af arvelige faktorer, vil den som 
hovedregel have udviklet det, inden den 
fylder 2 år. Det er derfor en god idé at 
få taget røntgenfoto af hesten, når den 
er ca. 2 år gammel for at udelukke, at 
den har OCD, uanset om den har haft 
tegn på det eller ej. Hvis den har OCD, 
anbefaler foreningen, at du ikke stiller 
den til kåring, da foreningen er af den 
holdning, at der ikke bør avles på dyr, der 
har anlæg for OCD, og så får du en tidlig 
afklaring på, om din unghest muligvis 
kan bruges til avl, eller om den kun skal 
bruges som ridehest.
Kåring: Som de spanske regler er nu, er 
der ikke krav til røntgenbilleder af heste, 
der skal basiskåres, men det er der, hvis 
de skal viderekåres. Dog vil vi stadig 
anbefale, at du får lavet røntgenbilleder 
af din hest, inden du tilmelder den kåring, 
for det er en unødig lidelse at disponere 
hestens afkom for, og det er ikke rart for 
afkommets ejer hverken personligt eller 
økonomisk. Anbefalingen gælder både for 
hopper og hingste, som ønskes kåret, da 
de nedarvede anlæg for OCD kan komme 
fra hoppen lige såvel som hingsten, eller 

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

Vores nye samarbejdspartner 
Ny IT platform til gavn for alle

fra dem begge to.
Køb: Når du køber en hest, bør du altid 
få den røntgenundersøgt, om den er 
20 dage eller 20 år gammel. OCD kan 
som sagt allerede opstå i fosterstadiet, 
og derfor bør føl og meget unge heste 
også røntgenundersøges, for du kan ikke 
undgå problemer, hvis du får købt en 
hest med OCD. Du bør også få dyrlægen 
til at undersøge, om der er tegn på, at 
hesten har ar fra operation for OCD (både 
på røntgen og fysisk), hvis ikke du får 
det oplyst direkte. For selv om hesten 
er opereret for OCD, kan det med stor 
sandsynlighed få konsekvenser for hesten 
resten af dens liv, og det bør afspejles i 
den pris, man så skal give for hesten.  
Hvad kan du selv se?: Har hesten OCD i et 
led, vil det ofte være hævet og gallefyldt, 
og hesten kan være halt/besværet i sin 
bevægelse i mere eller mindre grad. 
Hvis man har en hest eller overvejer at 
købe en hest, der har galler i benene 
(haser, koder, knæ), bør det under 
alle omstændigheder undersøges. Det 
behøver ikke være OCD, men det er en 
mulighed, særlig hvis der er tale om en 
yngre hest. Hos ældre heste skyldes galle 
i led ofte slidgigt/spat eller begyndende 
tegn der på.
Summa sumarum: En hest bør ikke 
bruges til avl, hvis den har OCD, også 
selv om du mener, det ikke skyldes 
arvelighed, for det kan ikke påvises. I 
langt de fleste tilfælde skyldes OCD som 
sagt arvelighed, men den udløsende 
faktor kan godt være en skade, og derfor 
er det svært at udelukke den arvelige 
prædisposition.
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SICAB 2007
Dansk P.R.E. Avlsforening har hermed fornøjelsen af at kunne invitere dig med til 
SICAB 2007 i Sevilla, den 20. - 25. november 2007.

Hvad er SICAB?
SICAB er en messe, som udelukkende fokuserer på P.R.E. Det er den største messe i verden, som er 
dedikeret til kun én hesterace, og hvor der hvert år stiller 1000 heste til udstilling og konkurrence. Mes-
sen er arrangeret af ANCCE, og der afholdes forskellige konkurrencer så som morfologiske konkurrencer, 
dressur, Doma Vaquera m.m. I messehallerne er der opstillet mange stande, som kan tilbyde alt inden 
for spansk rideudstyr, og her finder du også repræsentanter fra mange stutterier. Derudover bliver der 
afholdt auktion med P.R.E. heste. Du kan læse mere om SICAB på deres hjemmeside www.sicab.org

SICAB afholdes i Sevilla Kongrescenter. Adressen er: Avenida Alcalde Luis Uruñuela, 41020 Sevilla. Entré 
pr. dag: 75 DKK. Showet lørdag aften koster 115 kr. ekstra. Billetter kan købes ved indgangen (kan ikke 
forudbestilles).

Hvordan kommer jeg med?
Du skal selv booke flyrejse og hotel. Prisen for rejsen er bl.a. afhængig af, hvornår du bestiller den. Når 
du har bestilt rejsen, så giv besked til foreningen om, hvor mange personer, der deltager, og hvonår, så 
vi har mulighed for at følges ad.

Nedenfor finder du et rejseforslag med mellemlanding i Bruxelles. Pr. person inkl. fly tur/retur og hotel 
med dobbeltværelse koster 3.234 DKK. 

OBS! Du kan også kontakte dit lokale rejseselskab og få dem til at lave en rejse med hotel til dig. Ofte 
er det billigt at booke for op til 9 personer. Booker du for mere end 9 personer, bliver det dyrere. Flysel-
skaberne har kun et begrænset antal pladser i flyet, som er forbeholdt andre rejseselskaber.

Udrejse mandag 19/11-2007 Afgang kl. Ankomst kl.

København - Bruxelles
Brussels Airlines SN2268 06:40 08:20

Bruxelles - Sevilla
Brussels Airlines SN3747 10:40 13:35

Hjemrejse mandag 26/11-2007 Afgang kl. Ankomst kl.

Sevilla - Bruxelles
Brussels Airlines SN3748 14:15 17:10

Bruxelles - København
Brussels Airlines SN2265 20:05 21:45

Hotel

Navn Resitur Apartments
Type 3 stjernet og i centrum af Sevilla
Adresse Salado 4, 41010 Sevilla
Afstand til SICAB 15,5 km

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller har bestilt rejsen, er du velkommen til at kontakte Nanja Søbakke Kreutz.

E-mail: info@lagineta.dk

Tlf.: 7573 7505
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Ejerskabskort (for 2007) 60 kr.

Hingst på hingstelisten (kun tekst) pr. stk. pr. år 100 kr.

Bedækningsattest 25 kr.

Medlemsskab - ejer af en P.R.E. 650 kr.

Medlemsskab - passiv 275 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

FARVER SORT/
HVID

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

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

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

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

Bagsiden 1.600 kr. 1.300 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN

Salgshest pr. stk. (gyldig i 3 måneder) 200 kr.

Bannerannonce 4 x 4 cm i 6 måneder 500 kr.

Bannerannonce 8 x 8 cm i 6 måneder 1.000 kr.

Hingstepræsentation - kun tekst (også i Paso Español) - pr. stk. pr. år 100 kr.

Hingstepræsentation med fotos og stamtræ pr. stk. pr. år. 200 kr.

Prisliste


