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Formandens klumme

Høst! Duften af varm kornmark og 
den fjerne lyd af en mejetærsker 
på arbejde. Jeg har altid elsket 
høsten, for det er nu man kan 
høste frugten af sit arbejde – så 
at sige. Vi har haft en ualmindelig 
dejlig sommer, og der har været 
mange skønne aftner. Men så lige 
midt i høsten, valgte vejrguderne 
at gå amok og sende os så meget 
regn, at vi nærmest druknede. Og 
det gjorde afgrøderne desværre 
også. Det var værre for nogen 
end andre, og vi hestemennesker 
ved, at drukner høsten i regn, 
så kan vi også godt regne med 
dyrere foder og dyrt halm! 
August skulle blive den måned, 
som gav os lige så meget regn, 
som vi i gennemsnit får i løbet af 
de 3 sommermåneder.

Og så var det også i august 
måned, at vi skulle afholde 
DAMOCHA. Det var med nød 
og næppe, at vi fik 30 tilmeldte 
heste – et minimumstal for at 
kunne få det til at løbe rundt 
økonomisk. Det var jo nok 
finanskrisen, der stadig lurede i 
baggrunden og nok årsagen til, 
at vores medlemmer ikke meldte 
deres heste til. Da vi så fik et flot 
sponsorat fra ANCCE, valgte vi 
at bruge den sum penge på at 
nedsætte tilmeldingsgebyret. 
Vi regnede så med, at det ville 
få medlemmerne op af stolene 
– men nej! Jeg er ærligt talt 
dybt rystet over, at nogle avlere 
bruger summer af penge på 
at avle på deres heste, men 
ikke vil bruge penge og tid på 
at få deres avlsdyr bedømt af 
en professionel dommer fra 
Spanien. Det er simpelthen uhørt 
at avle løs på noget, som man 

ikke har fået en ærlig vurdering 
af. Uanset, om hesten er af god 
eller dårlig kvalitet, så koster det 
lige meget at avle på den. Og 
avler man på dårlige heste, bliver 
afkommet også af dårlig kvalitet 
– og hvad er det så lige for et 
liv, de heste får? Nu kender jeg 
de fleste af de heste, som står 
rundt om i landet, og det, der 
nok gør mig mest ærgerlig er, at 
mange af de heste, er af rigtig 
god kvalitet. Og de BURDE have 
været tilmeldt DAMOCHA!

Og det ærgrer mig i den grad, at 
I ikke greb chancen og meldte 
til, når det nu nærmest var 
til foræringspris. Til næste år 
afholder vi det i Jylland, og det 
er så sidste gang, vi kan tilbyde 
konkurrencen til en væsentlig 
billigere pris, end det reelt 
koster. 

Jeg var også dybt forundret 
over, at der kun var tilmeldt 5 
heste til dressurkonkurrencerne, 
som vi havde planlagt til om 
søndagen. I har givet udtryk 
for, at der aldrig skete noget for 
rytterene i foreningen. Og når vi 
så laver nogle tiltag – bl.a. dette 
dressurstævne kun for P.R.E. 
heste – så bliver I siddende i 
sofaen! Hvis I har en forventning 
om, at foreningen også skal 
tilgodese rytterne, så kommer 
I altså selv til at gøre jeres 
arbejde, for at det kan blive en 
realitet. Det kan ikke være rigtigt, 
at det altid er Tordenskjolds 
soldater, der knokler for nogle 
aktiviteter, som I ikke tilmelder 
jer alligevel. Der er brug for 
nogle aktive mennesker i 
foreningen til nogle udvalg, 
som skal sørge for aktiviteter til 
rytterne. Bestyrelsen kan snart 
ikke overkomme mere, da selve 
avlsforeningen (inkl. kåring og 
DAMOCHA) og stambogsarbejdet 
tager meget af vores tid.

Landets dyrskuer var også 
repræsenteret med P.R.E. 
heste, og det kom der ganske 
gode bedømmelser ud af. Et 
dyrskue er et fantastisk godt 
udstillingsvindue til promovering 
af racen, og derfor er det også 

vigtigt, at vi er repræsenteret – 
både med heste og en stand. Her 
kunne vi godt tænke os nogle 
flere frivillige ”arme og ben” 
vest for Storebælt til at passe en 
stand.

I midten af juli måned tog jeg 
afsted til et opfølgende kursus i 
stambogen. Det foregik i Belgien, 
hvor alle de delegerede samtidigt 
var inviteret til at se den første 
viderekåring i Europa udenfor 
Spanien. Hvis I drømmer om at 
få viderekåret jeres heste, så skal 
I regne med en pris, der langt 
overstiger DAMOCHA. Jo flere 
heste, der er meldt til, jo mindre 
bliver prisen pr. hest. Men I skal 
regne med et prisleje på mellem 
6. – 10.000 kr. pr. hest. Det kan 
godt være, at der er nogle af jer, 
der synes, at det er dyrt. Men jeg 
kan så fortælle jer, at prisen for 
en DV hingst, der skal klargøres 
og stilles til kåring, render op i 
omegnen 100.000 kr., før den 
kåring er i hus – hvis hingsten 
bliver kåret, altså! I kan læse 
mere om viderekåringen inde i 
bladet.

Sommeren går på hæld, og det 
er ved at være tid til at sætte 
hestene på stald. Der er sikkert 
mange af jer, der har spulet 
stald ned, malet og repareret. 
Og det er også nu, at hegnet til 
vinerfoldene skal gennemgås. 
Det er lidt vemodigt at skulle 
sige farvel til sommeren, men 
jeg håber, at vi får en september, 
som byder på smukt vejr, og en 
oktober med flotte, flammende 
farver på træernes blade. At 
følge årstidernes gang gøres nu 
engang bedst til hest på en tur i 
skoven.

Jeg vil ønske jer en rigtig dejlig 
sensommer og efterår sammen 
med jeres heste.

Charlotte Eichel Larsen
Formand
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Roskilde Dyrskue 2010

Honesto VI var alle børns “darling” om fredagen til dyrskuet.

Af Charlotte Eichel Larsen

Vejret skulle vise sig fra sin 
absolut mest sommerlige side, 
da dyrskuepladsen i Roskilde slog 
dørene op den 4. juni. Og sommer 
– det var det! Masser af sol og blå 
himmel, 22 grader og en svag brise. 

Anette Thestrup og jeg pakkede til 
den store guldmedalje og mødtes 
på pladsen torsdag aften. Vi var 
lidt spændte på weekenden, for 
foreningen havde investeret i div. 
merchandise, som vi skulle sælge. 
Vores stand stod sammen med 
de andre avlsforbund lige overfor 
ryttermarkedet, hvor det ene store 
telt efter det andet bugnede af 
rideudstyr. Det var slet ikke nogen 
tosset beliggenhed. Og bag os havde 
vi Ring 3, hvor der løbende foregår 
aktiviteter med heste, så vi også 
kunne følge lidt med.

Standen blev sat op og gjort klar, 
og ved halv otte tiden fandt Anette 
og jeg os lidt at spise. Vi var 
selvfølgelig også forbi staldene, hvor 
vi straks fandt Hanne Kapitanska, 
og lidt efter kom Charlotte Lund 
Jørgensen trækkende med sin hingst 
Exquisito VII. Der var tilmeldt 5 
heste til udstilling, men desværre 
var den 2 årige hingst, Diego de 
la Vega, blevet halt og måtte blive 
hjemme. Så til udstilling var der 
Honesto VI og Chico IV begge ejet 
af Hanne Kapitanska, Exquisito VII 
ejet af Charlotte Lund Jørgensen og 
Fantasia TM ejet af Kristin Arendt 
Gyntelberg. Derudover var Irene 

Bothmann ankommet med sin vallak, 
Lempa, og Anne Schaumann Nielsen 
havde i sidste øjeblik skiftet Deseada 
LXXXI ud med Agatera, da Deseada 
pludselig stod med høj feber pga. 
en yverbetændelse. Irene og Anne 
red med i Roskilde Kvadrillen alle 
dagene, og sammen med Hanne 
Kapitanska og Michelle lavede de et 
shownummer lørdag aften. 

Fredag morgen, fuld aktivitet på 
pladsen! Heste ejere styrtede rundt 
for at blive klar til fremstillingen af 
deres heste. Pladsen er desværre 
blevet lidt for trang, da arealet 
udenfor pladsen delvist er gravet 
op til grusgrav, så nogle af 
mønstringsbanerne var placeret i 
Ring 3. Publikum havde det heller ikke 
for nemt, for motorvejen er ved at 
blive udvidet, så en af de nærmeste, 
store parkeringspladser var også 
gravet op. Alle heste blev klar og 
trukket op til mønstringsbanen, hvor 
G. Halling Nielsen endnu engang var 
dommer for P.R.E. hestene. Hestene 
fik følgende point og karakteristik:

Honesto VI – født 2002
24 point og ærespræmie
Køn, velbygget hingst af virkelig god 
type og størrelse. Kønt, typisk hoved 
på velansat hals. Skrå skulder, god 
overlinie, dog en anelse overbygget. 
Velformet kryds. God dybde og 
bredde. Tilpas føre lemmer, god 
bevægelse, dog lidt svingende for.

Chico IV – født 1999
23 point og ærespræmie
Køn, velbygget hingst af god type. 

Køn af hoved og hals. God overlinie. 
Tilpas skrå skulder. En anelse lavt 
ansat hals. God dybde og bredde. 
Velformet kryds. Tilpas føre, 
velstillede lemmer. God lang skridt 
og god travbevægelse.

Exquisito VII – født 2005
22 point
Køn hingst af god type. Kønt hoved 
på velansat hals. Skrå skulder. 
God dybde og bredde. Velformet, 
men lidt kort kryds. Ført fundment. 
Energisk bevægelse i skridt og trav, 
dog svingende for og vid bagtil.

Fantasia TM – født 2008
22 point
Veludviklet unghoppe af god type. 
Køn af hoved og hals. God dybde 
og bredde. Tilpas føre lemmer. 
Velformet kryds. God bevægelse, 
dog lidt snæver for.

Et stort tillykke til heste ejerne med 
de flotte resultater.

I standen havde vi travlt. Det skulle 
vise sig, at salget gik bedre end 
forventet. Vi fik solgt kalendere, 
pins, krus, caps, medlemsblade og 
veste. Og kaffen på termokanden gik 
også som varmt brød! Det var rigtig 
hyggeligt at få besøg af heste ejerne, 
nye og gamle medlemmer og få en 
god snak over en kop kaffe eller the. 
Vi havde også lagt propositionerne 
til DAMOCHA på standen, og der var 
mange besøgende, som var meget 
interesserede i at komme og se det. 
Anette måtte skyndsomt tage nogle 
flere kopier til resten af weekenden, 
så vi havde nok at dele ud af.

Lørdag blev den varmeste dag i den 
weekend, og aldrig har vi oplevet så 
mange besøgende på pladsen. Der 
var så mange mennesker, at man 
praktisk taget hverken kunne komme 
frem eller tilbage! Der var bilkøer helt 
ud forbi Osted, og publikum måtte til 
sidst parkere i ”langbortistan”, for 
alt var optaget. Det skulle da også 
vise sig, at der havde været lidt over 
38.000 betalende gæster på pladsen 
om lørdagen alene – og så skal lægge 
alle udstillere inkl. medhjælpere og 
familier, som forinden havde adgang 
til pladsen. 

Lørdag aften blev det tid til 
hesteshowet. Der kører hesteshows 
alle dage, men lørdag aften plejer 
altid at byde på lidt ekstra. PRE 
hestene gik ikke show alle dage, 
men fik i stedet en plads til lørdag 
aften. I år skulle de lave Vild med 
dans, og det skulle naturligvis være 
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Exquisito VII ejet af Charlotte Lund Jørgensen. Honesto VI ejet af Hanne Kapitanska.

Chico IV ejet af Hanne Kapitanska. Fantasia TM ejet af Kristin Arendt Gyntelberg.

Latino-danserne. T.v. Michelle på Chico. T.h. uigenkendelige 
Hanne - alias Latino-Bob - på Honesto VI.

Lambada danserne. På brune Agatera Anne Schaumann 
Nielsen, og foran Irene Bothmann på Lempa.



6 7

de latinamerikanske danse. Irene 
Bothmann og Anne Schaumann 
skulle danse Lambada, og deres 
heste Lempa og Agatera viste en 
rigtig fin dans, hvor de gik tæt op ad 
hinanden og lavede nogle rigtigt gode 
variationer. Lempa viste også piaff, 
og det tog kegler. Begge ryttere var 
behørigt udklædt i lambada kostumer, 
og dansedommerne var der heller 
ikke sparet på! Bent Jørgensen gav 
den som Jens Werner i stiligt gråt 
jakkesæt, og en gav den gas som 
Britt Bendixen med en stor paryk 
og 3 par briller i panden. Natacha 
Kapitanska var den 3. dommer, 
og også hun havde fundet en stor 
paryk. Anne og Irene indkasserede 
hele tre 9 taller for deres Lambada, 
og nu skulle det andet og sidste 
par ind og vise, hvad de kunne. Da 
Hanne Kapitanska på Honesto og 
Michelle på Chico red ind i ringen, 
bredte der sig et latterbrøl blandt 
publikum. Når Hanne Kapitanska 
bliver bedt om at klæde sig ud, 
så gør hun det til sidste detalje! 
Forvandlingen var mageløs, og hun 
var virkelig ukendelig! Hanne kaldte 
sig selv for Latino Bob, og hun havde 
iført sig en stor, sort paryk, sminke 
i bedste ”solarie-brun-nuance” stil, 
overskæg og fipskæg, lang halskæde 

med et stort kors, lilla skjorte med 
vide ærmer og en halsåbning, der 
afslørede et ”gorillaslips”, sorte 
bukser og guldsolbriller á la Elvis 
Presley. Publikum klappede, mens 
de red tæt rundt om hinanden i en 
Salsa, og de indkasserede tre 8 taller 
fra dommerne. Så Irene og Anne 
vandt altså årets Vild med dans!

Det var en meget smuk sommeraften, 
så der har uden tvivl været hygget til 
den store guldmedalje på pladsen. 
Det bar campingpladsen i hvert 
fald præg af, da jeg ankom søndag 
morgen. Der havde været grillet alle 
steder, og ved et par telte stod der 
et langt bord med en del sjatter øl, 
vin og diverse, og ved bordet sad 
der to personer med hver deres 
store krus kaffe, mens de så en 
anelse slukørede ud. Alkohol kan 
som bekendt have en yderst uheldig 
indvirkning på et menneskes korpus 
dagen efter – især hårrødderne!

Så det også et noget mere sindigt 
tempo tingene foregik i om morgenen, 
og publikum begyndte først for alvor 
at strømme til ved middagstid. Der 
var mange mennesker, men slet 
ikke i den målestok som dagen før. 
Nu kunne man da komme igennem 

mængden! Og det blev endnu en dag 
med mange besøgende i standen, 
og der blev brygget flere kander 
kaffe. Vi fik også besøg af Pitho og 
Richard Sapir-Weise fra Sverige, og 
de kommer som regel altid til både 
dyrskuet og Store Hestedag. Så vi fik 
en god sludder, hvor vi blev opdateret 
med seneste nyt fra nabolandet.

En halv time før pladsen lukkede 
for i år, begyndte Anette og jeg at 
pakke sammen. Imens gik Anettes 
mand, Lauge, ud for at hente bilen 
og traileren – og det gjorde alle 
på samme tid! Så det er én stor 
trafikprop, når alle vil både ind og 
ud på en gang! Med stor effektivitet 
blev standen pakket sammen og lagt 
ind i traileren, og så kunne vi gå i 
gang med kampen for at komme ud. 
Men det gik nu rimeligt smertefrit. 
Det tog kun knapt tre kvarter. Det 
blev endnu en smuk sommeraften, 
som jeg brugte på terrassen, mens 
jeg så solnedgangen over marken 
og lyttede til de mange fugle, som 
konkurrerede om, hvem der kunne 
synge højest.

Tak til alle for en fantastisk weekend 
med rigtigt godt sammenhold. Vi ses 
til Roskilde Dyrskue 2011.

Der var da heldigvis tid til selv at nyde det lidt. Her Char-
lotte Lund Jørgensen og Exquisito VII i en afslappet hygges-
tund.

Chico IV følger interesseret med i, hvad der foregår udenfor 
boksene.

Husk Store Hestedag
Dyrskuepladsen i Roskilde

4. - 5. september 2010
Vi ses!
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DAMOCHA 2010

Af Charlotte Eichel Larsen

Det var med stor lettelse, at 
bestyrelsen kunne konstatere, 
at DAMOCHA skulle blive til 
noget i år. Men det var lige på et 
hængende hår. Finanskrisen sætter 
stadig dagsordenen i de fleste 
hjem og økonomier, og selvom 
tilmeldingsgebyret var stærkt 
nedsat, lokkede det ikke mange flere 
til. Rigtig ærgerligt, for vi kan ikke 
tilbyde konkurrencen så billigt i flere 
år fremover. Vi er meget afhængige 
af sponsorater, for det skal gerne 
være sådan, at konkurrencen løber 
rundt økonomisk. Konkurrencen blev 
afholdt hos Team Cabe i Ringsted, 
som kan byde på nogle rigtig 
gode faciliteter i meget smukke 
omgivelser.

Der var tilmeldt 30 heste, og de var 
næsten fifty fifty fordelt på danske og 
svenske heste. Et par af svenskerne 
er medlemmer af vores forening, så 
man kan vel sige, at deres heste 
indgik i ”vores heste”-regi.

Forud for dette championat ligger 
der et meget stort arbejde. Der skal 
findes og bookes et egnet sted, der 
skal sørges for program, nummer 
mærker til hestene, navneskilte, 
adgangsbilletter, pynt, rosetter og 
præmier, mad og drikke til dommeren 
og alle officials, der skal bookes fly 
og hotelværelse til dommeren, der 
skal være en tolk (så vi ikke går 
glip af nogen guldkorn), der skal 
”shanghaies” en masse arme og ben, 
som skal stå for standen, billetlugen, 
baneløber, staldpersonale osv. osv. 
Der blev knoklet med alle tingene, 
og vi fik også det hele til at falde på 
plads. 

Siden vi sidst afholdt et championat, 
har ANCCE udviklet noget software 

til at administrere konkurencen med 
tilmeldte heste, pointgivning m.m. 
Programmet regnede naturligvis 
selv resultaterne ud – men alligevel 
valgte vi at tage stikprøver. 
Programmet modtog vi først meget 
sent – kun halvanden uge til starten 
gik på championatet. Så der skulle 
bruges noget tid på at sætte sig ind i 
programmet, som – naturligvis – kun 
er lavet på spansk! Heldigvis har vi 
en stor hjælp i Debora Avery, som 
er amerikaner og har boet i Spanien 
siden 1972. Hun arbejder bl.a. som 
tolk for ANCCE og har indtil flere 
gange hjulpet os, når sprogbarrieren 
gav problemer. Der blev mailet 
meget frem tilbage den uge! 

Fra fredag eftermiddag kunne de 
tilmeldte heste så ankomme og 
blive synet ind af vores dyrlæge fra 
Vetteam Danmark. Desværre var der 
3 heste, som ikke kom med alligevel. 
Den ene var en unghingst fra Sverige 
– her var det en transport, der aldrig 
dukkede op. Så var det en unghingst 
her fra Danmark, som skulle redde 
sig en spiserørsforstoppelse, lige 
inden afgang til Ringsted. Den måtte 
behandles, og eftersom midlet står 
på FEIs dopingliste, måtte den ikke 
deltage. Den sidste var en ældre 
hingst fra Sverige. Hvorfor den ikke 
kom med alligevel, fandt jeg aldrig 
ud af.

Så vi stod med 27 heste godt fordelt 
over de forskellige sektioner. Der 
var ikke meldt nogen 4 års hingste 
til, så der var ingen sektion 8. Der 
var desværre heller ikke tilmeldt 
nogen vallakker, hvilket jeg var 
meget skuffet over. De fleste af 
vores medlemmer har hestene for 
at ride, og jeg ved, at mange af de 
hingste, der er indkøbt til ridebrug, 
er blevet kastreret. Jeg havde håbet, 
at vi havde haft en klasse med 

vallaker, som kunne være med til at 
repræsentere racen og ikke mindst 
have vist noget god ridning til 
rideprøven. Så jer med vallaker giver 
jeg hermed en opfordring! Kom nu 
med jeres heste til DAMOCHA næste 
år. Der vil være en specialpræmie for 
bedste P.R.E. vallak at konkurrere 
om – udover, at de også er med 
i konkurrencen om Champion og 
reserve champion rideprøve.

Der var en ivrig og forventningsfuld 
snakken i stalden, hvor der var 
nogenlunde ro og orden. Et par af 
hingstene ville meget gerne markere 
sig overfor hinanden, men efter et 
stykke tid, blev de trætte af legen. 
Stalden var en teltstald med 32 
bokse, og boksene var både store og 
gedigne. De var lukkede på 3 sider, 
så hestene havde ro. Staldgangen 
var belagt med et tykt lag flis, 
som både var stødabsorberende og 
støjdæmpende.

Bo Wohlert Hansen og Linda Øland 
(vores tolk) havde i mellemtiden 
været i lufthavnen for at hente 
vores dommer, Vicente Jaime Granel 
Iborra. Han skulle vise sig at være en 
særdeles behagelig mand med en lun 
og god humor. Han blev vist rundt på 
stedet, og så satte vi os samlet og 
fik nogle rigtigt gode sandwiches 
til en lidt forsinket frokost. Vi 
sad og sludrede og fortalte om 
foreningens historie til dommeren 
og om P.R.E. hestene generelt i 
Danmark. Dommeren Vicente lyttede 
opmærksomt og spurgte så, hvorfor 
der var så få mænd i Danmark, der 
havde med heste at gøre? I Spanien 
var fordelingen af mænd og kvinder 
jo lige omvendt. Og så kom det 
frem, at han havde fået at vide, 
at hestesport i Skandinavien kun 
var for kvinder og homoseksuelle 
mænd!! Hertil måtte vi dementere 
påstanden og kunne remse flere 
mandlige, professionelle ryttere op, 
som vi vidste, havde både kone 
og børn. Vi grinede længe af den 
påstand, og Vicente selv rystede 
på hovedet over, at han rent faktisk 
havde troet på påstanden. 

Efter den sene frokost kom Vicente 
lidt på sightseeing i det smukke 
område omkring Team Cabe i 
Ringsted. Vi andre hastede videre 
i forberedelserne, og jeg skulle stå 
for at få Zuzette Krafts laptop til at 
virke med det program, som ANCCE 
havde forsynet os med. Det virkede 
glimrende på min egen stationære 
computer derhjemme, men af en 
aller anden årsag, kunne Zuzette ikke 
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engang få lov til at pakke filerne ud. 
Vi satte os og gik i krig med ”dyret”. 
Det endte med, at programmet 
startede op – for så at komme med en 
besked på spansk om, at datafilerne 
ikke var kompatible. Jeg måtte til 
sidst ringe til min livline i Spanien 
– alias Debora – som efter en kort 
snak med Javier Buendida, der er 
leder af afdelingen for konkurrencer 
i ANCCE, at programmet er bygget 
på et Windows styresystem i 32 bit. 
Vidste I, at Microsoft har udviklet 
styresystemer (XP, Vista og 7) i hhv. 
32 og 64 bit? Det skal man altså 
være lidt af en IT nørd for at vide 
noget om, og det viste sig også, at 
Zuzettes computer kørte med et 64 
bit styresystem, og det var ANCCEs 
program altså ikke udviklet til. Nu 
var kl. ved at være ni om aftenen, og 
jeg var træt, og min øjne sved. Jeg 
tog en beslutning om at pakke min 
nye computer ned og tage den med 
lørdag morgen.

Vel hjemme kvart i ti om aftenen 
mødte jeg min mand på værkstedet. 
Han havde travlt, for han havde fået 
den vanvittige idé at tage ladet af 
min bil (en pick-up), fordi det var 
utæt. Jeg havde tørt bemærket, at 
jeg skulle bruge bilen lørdag morgen 
kl. 7, så det gav ham intet andet valg 
end at hænge i, til det var færdigt. 
Og det blev han også – meget sent! 
Så den fredag fik jeg ikke mindre end 
5 flodhesteføl, som højst sandsynligt 
hopper rundt ude hos Team Cabe 
endnu!

Lørdag morgen stod jeg meget 
tidligt op, for jeg ville være i god tid 
med at sætte min computer op og 
finde ud af, om programmet kørte 
uproblematisk, selvom computeren 
var offline. Jeg hentede Lika Ottosen 
på vejen, som var morgenfrisk og fit 
for fight! Der var ikke mange biler på 
motorvejen den morgen, så vi ankom 
lidt tidligere end planlagt til Team 
Cabe. Lika gik straks i gang med sine 
gøremål, og jeg pakkede computeren 
ud og fik indrettet mig i ”buret” – det 
midterste dommertårn på ridehusets 
kortside. Computeren blev startet 
op, og alt kørte som det skulle. Stor 
lettelse! Ingen flodhesteføl dér! Og 
så kunne jeg tage mig en kop kaffe 
og lige stemme violiner med de 
andre i ”orkestret”. 

Kl. 8 ankom Vicente – lettere 
bekymret! Han havde glemt at 
pakke sit slips med i tasken, og 
han ville altså ikke gennemføre 
konkurrencerne udens slips! Bo 
havde beredvilligt tilbudt at køre til 
Ringsted og finde et slips til ham, lige 
så snart butikkerne åbnede. Men så 
kom redningsmanden! Michael, som 

Unghoppen til venstre er klippet på traditionel, spansk manér. Vil man ikke klippe 
hopperne, kan man flette dem i stedet. Og man skal være meget omhyggelig med 
fletningerne. Er de sjuskede, trækker det ned. Den flettede hale til højre er lige 
efter bogen.

har Team Cabe sammen med Britt, 
fremtryllede det nydeligste mørke 
slips med små heste på! Vicente 
var lykkelig og bandt det i løbet af 
et splitsekund, og så havde han det 
meget bedre! 

Kl. 9 bød vi velkommen, og vi 
startede med de tre sektioner 7, 9 og 
11. Sektion 7 er 4 års hopper, sektion 
9 er hopper på 5-6 år og sektion 11 
er hopper på 7 år og ældre. Hopperne 
og deres ejere stod prompte i 
ridehuset, men desværre havde to 
af hopperne almindelige grimer på. 
Der må kun benyttes kapsuner eller 
showgrimer til disse konkurrencer, 
så ejerne måtte skyndsomt tilbage 
i stalden og låne sig frem. Heldigvis 
var de andre heste ejere i stalden 
straks villige til at låne deres udstyr 
ud, så efter 20 minutter kunne vi 
så fortsætte, hvor vi slap. Vicente 
skulle vise sig at være en person, 
som holder sig til reglerne, og som 
var forholdsvis streng men også fair 
i sin bedømmelse. Derudover øste 
han villigt ud af sin viden og sine 
meninger om hestene – noget, vi 
alle kan lære af.

Sektion 7 havde 3 tilmeldte heste. 
Abril LXI ejet af Mette Andersen, 
Novia XII ejet af Maj-Britt Jørgensen 
og Cenicienta XXIV ejet af Monica 
Hansen. Abril LXI blev klassevinder 
med 92,25 point, hvor Cenicienta 
XXIV fik 88,25 point og klassens 
højeste gangartspoint på 21,00. 
Novia XII opnåede 87,50 point.

I sektion 9 var der to hopper. 
Esmeralda SK ejet af Sara Krabbe 
og Reservada IV ejet af Kristina 
Rydenfors fra Sverige. Det var hård 
konkurrence for Sara Krabbes hoppe, 
for den svenske hoppe havde nogle 
gangarter, som mange P.R.E. heste 
har svært ved at slå. Reservada IV 
blev derfor klassevinder med 100,00 
point, og Esmeralda SK opnåede 
89,50 point. 

Sektion 11 bød også på to hopper. 
Comprometedora 1 ejet af Sara 
Krabbe. Denne hoppe er i øvrigt 
mor til ovennævnte Esmeralda SK. 
Og så var der Kerria T ejet af Kim 
Paulin fra Sverige. Igen var det 
hård konkurrence for Sara Krabbe. 
Den svensk ejede Kerria T blev 
klassevinder med 100,75 point, 
mens Comprometedora kom lige 
efter med 92,25 point.

Dernæst kunne der udvælges en 
champion hoppe og en reserve 
champion hoppe. Selvom hestene 
allerede er klassificerede i henhold til 
deres point, så kan dommeren vælge 
den ene hest fremfor den anden og 
dermed afvige fra pointene. Men det 
blev som pointene havde forudsagt. 
Kerria T blev champion hoppe og 
Reservada IV blev reserve champion 
hoppe. Så det var to svenske heste, 
som løb med disse eftertragtede 
titler.

Vicente gav sig meget god tid til at 
bedømme hestene, og han gav ikke 
ved dørene! At han gav sig god tid 
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betød så også, at tidsplanen skred, 
selvom vi havde sat rigtig god tid af 
til hver hest. 

Efter disse 3 klasser gav Vicente 
sin mening om hestene. Han var 
ikke i tvivl om, at de to svenske 
hopper vitterligt var de bedste af 
de fremviste heste, men det havde 
også meget med selve mønstringen 
at gøre. Selv en mindre god hest kan 
opnå rigtigt gode point, hvis den er 
trænet ordentligt, og hvis den bliver 
mønstret ordentligt! Og så ville han 
godt sige, at hoppen Cenicienta 
XXIV, ejet af Monica Hansen, havde 
den bedste skridt, han havde set 
længe! De tre fremviste 4 års hopper 
kunne han godt tænke sig at se 
igen om et år eller to, bare for at se 
deres udvikling. Og generelt kunne 
han godt tænke sig at se nogle flere 
hopper til disse konkurrencer.

Så skulle vi i gang med hingstene. 
Vi startede med sektion 10, som 
er hingste på 5-6 år. Der var ingen 
hingste på 4 år tilmeldt, så vi havde 
ingen sektion 8. Der var 3 hingste 
tilmeldt. Albatros Z ejet af Annica 
Christensson fra Sverige, YC Templari 
ejet af Maiken Howard Bjerggaard og 
Etrusco VIII ejet af Ole Falck. 

Albatros Z var også tilmeldt 
DAMOCHA i 2008 og løb med 
champion hingst titlen, så vi var 
lidt spændte på, om han gjorde det 
igen i år. Albatros Z opnåede 79,500 
point i eksteriør. YC Templari fik 
69,000 point, og Maiken havde valgt 
ikke at ride ham til rideprøven. Han 
var simpelthen ikke klar endnu, for 
Maiken har ikke haft ham så længe. 
Kulsorte Etrusco VIII opførte sig 
eksemplarisk og opnåede 66,375 
point. Alle tre hingste blev mønstret 
på bedste vis.

Så gik vi i gang med sektion 12, 
som er hingste på 7 år og ældre. 
Der var tilmeldt 7 hingste til denne 
klasse, men en af de svenske heste 
meldte fra i sidste øjeblik. Det var 
gode hingste, der var med, og hele 
fire af dem var fra Sverige. Kunne 
vi klare os i det selskab? Den første, 
Delfinus, ejet af Richard og Pitho 
Sapir-Weise er i vores øjne danske, 
selvom de bor i Sverige. Delfinus var 
med til vores allerførste morfologiske 
konkurrencer i 2003, hvor han 
som knapt 1 års hingst blev rost 
til skyerne af dommeren Mercedes 
Gonzales. Hans mor, Larrabezua, 
som desværre ikke lever mere, 
tog da også titlen som champion 
hoppe, hvilket var fuldt fortjent. 
Larrabezua var en fantastisk hoppe 
på alle måder. Og nu er Delfinus 8 
år gammel og ved at være voksen. 
Allerede da jeg så ham i stalden, var 
jeg godt klar over, at her stod der en 
hingst, som var titlen som champion 
værdig. Delfinus har vokset sig til 
en umådelig stor og meget smuk 
hingst. 

Vi gik i gang, og Delfinus lagde ud. 
Dommeren kunne da også godt lide, 
hvad han så og gav Delfinus 77,625 
point. Dernæst var det Apollon, ejet af 
Anette Thestrup. Det var første gang 
Apollon var ”i byen”, og han syntes 
da også, at det var så spændende, 
at han vandrede rundt i sin boks i 
næsten et helt døgn. Det gjorde, at 
han var syret til og var lidt stivbenet. 
Men hvor opførte han sig dog pænt! 
Apollon opnåede 64,125 point. Så 
var det hingsten Alegre CXXVI ejet 
af Kristina Rydenfors fra Sverige. 

Alegre er en meget racetypisk 
hingst, dog var Kristina lidt ked af, at 
han ikke nåede at få mere af sit huld 
tilbage efter bedækningssæsonen. 
Man kunne godt se, at han manglede 
lidt på sidebenene, men hingsten 
præsenterede sig flot og havde 
rigtigt gode bevægelser. Algre CXXVI 
blev belønnet med 75,750 point.

Så var det tid til Bribon XVIII ejet 
af Lise Nymark. Lise har haft Bribon 
siden han var ganske ung, og hun 
har lagt et stort arbejde i hans 
uddannelse. Og det skulle senere 
vise sig at give gevaldigt pote! 
Bribon fremstod som en meget flot 
klargjort hingt og ikke mindst meget 
velopdragen og korrekt i sin opførsel. 
Han blev flot mønstret, og han viste 
en ualmindelig flot trav med et højt 
løft. Bribon XVIII opnåede 74,625 
point. 

Endnu en svensk hingst kom på 
banen, brune Imperioso HM ejet af 
Mari Karlsson fra Sverige. En meget 
køn og sporty hingst med gode 
bevægelser. Imperioso HM opførte 
sig eksemplarisk, og han fik 70,875 
point.

Sidste hingst i klassen var Inco de JC 
ejet af Caroline Dahlsted fra Sverige. 
En stor hingst med et stangmål 
på 170 cm og en viderekåring i 
rygsækken. Han opnåede 72,375 
point.

Klassevinderen blev dermed Delfinus 
ejet af Richard og Pitho Sapir-Weise. 
Nr. 2 blev Alegre CXXVI ejet af 
Kristina Rydenfors, og nr. 3 blev 
Bribon XVIII ejet af Lise Nymark.

Killingen her mente selv, at den var 
nr. 1 i nuttethed.

Sara Krabbe og hendes to hopper; Comprometedora 1 og dens afkom 
Esmeralda SK.
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Så stod den på frokost, og Vicente 
spiste gladelig af stort set det 
hele på buffeten, som var typiske, 
danske retter. Han var vild med 
frikadellerne! I frokostpausen var 
der en lille opvisning i ridehuset. 
Maybritt Rønn havde taget sin hingst 
Ebano LXXI med over fra Fyn og red 
nu rundt til smuk, spansk musik, 
mens publikum nød deres frokost 
i den store og dejlige rytterstue, 
som havde panoramavinduer ud til 
den store ridehal. Da det gik op for 
Vicente, at Ebano LXXI ikke var med 
i konkurrencen, satte han sig ved 
vinduet og betragtede Maybritts ridt 
meget nøje. Ebano LXXI er nok den 
P.R.E. herhjemme med de absolut 
bedste gangarter. Hingsten har en 
meget stor force i de karakteristiske 
høje løft, og samtidigt kommer han 
frem og kan fremvise en meget 
imponerende fri trav. Der er altså 
ikke ret mange heste, der kan være 
med her. Da Maybritt var færdig med 
at ride, løb Vicente ud for at rose 
Maybritt for hendes ridning og for 
hingstens gangarter. I Spanien er 
der stadig en stor mangel på dygtige 
ryttere, så det var en stor fornøjelse 
for Vicente at se noget god ridning. 
Og det skulle han så sandelig også få 
at se senere på dagen.

Efter frokosten var det så tid for de 
unge heste at indtage arenaen. Vi 
startede med hopperne. Sektion 1, 
3 og 5 blev vist samtidigt. Sektion 1 
er 1 års hopper, og der var tilmeldt 
en enkelt fra Sverige, som var Azalea 
af Avalon ejet af Kristina Rydenfors. 
Azalea af Avalon opnåede 97,500 
point. 

I sektion 3 var der tilmeldt to hopper 
på 2 år. Dulzona SJ ejet af Birgitte 
Brandt Larsen og Campeadora XII 
ejet af Johann Johansson fra Sverige. 
Dulzona SJ opnåede 95,000 point og 
blev klassevinder og Campeadora 
XII fik 89,250 point. Denne unge 
svenske hoppe var så opstemt, at den 
ikke viste skridt. Det trækker ned. I 
sektion 5 var der ligeledes tilmeldt to 
3 års hopper, Lima de Cava ejet af 
Gunvor Ejstrup og Maravilla CIX ejet 
af Johanna Johansson. Lima de Cava 
fik 90,750 point og Maravilla CIX fik 
95,750 point og blev klassevinder. 

Nu kunne der så stilles op til 
afgørelsen om champion unghoppe 
og reserve champion unghoppe. 
Dommeren valgte Maravilla CIX som 
champion unghoppe, og Dulzona SJ 
løb med titlen som reserve champion 
unghoppe. Det var en meget glad 
Birgitte Brandt Larsen, der kunne 
modtage præmien for en unghoppe 
af egen avl.

Så blev det de unge hingstes tur. 
I sektion 2 var der tilmeldt en 1 
års hingst, som var den buckskin 
farvede Ensueño JV, ejet af Zuzette 
Kraft. Ensueño JV opførte sig noget 
så eksemplarisk og opnåede 92,250 
point. Zuzette havde håbet, at han 
fik noget i nærheden af 90,000 point, 
så hendes ønske blev mere end 
indfriet. Det skal blive spændende at 
se denne unge hingst udvikle sig.

I sektion 4 var der tilmeldt 3 
hingste, men to af dem nåede ikke 
til konkurrencen. Masul de Cava 
ejet af Gunvor Ejstrup var derfor 
alene i arenaen og udviste stor ro og 

koncentration. Han opnåede 96,000 
point. Han skal også blive rigtig 
spændende at se i årene fremover.

Sektion 6 bød på 4 prægtige 
unghingste på 3 år. Her var der hård 
konkurrence. Først var det hingsten 
Galope P ejet af Sara & Mats Rudqvist 
fra Sverige, og denne hingst er 
allerede nu en stor og imponerende 
hingst. Han opnåede 94,750 point. 
Dernæst var det Razonado-MAC ejet 
af samme svenske par. En ualmindelig 
veludviklet hingst med masser af 
selvtillid, charme og lækkert hår! 
Han opnåede hele 102,00 point. 
Dommeren var særdeles tilfreds med 
denne unge hingst.

Tredje hingst i arenaen var Icarlo ejet 
af Caroline Dahlstedt fra Sverige. 
Hingsten var fuld af hormoner, og 
desværre måtte ejeren indkassere 
en advarsel for sin behandling af bl.a. 
denne hingst. Dommeren var meget 
vred over hendes hårhændede måde 
at håndtere sine heste på, og det var 
ærgerligt at skulle opleve en af de 
tilmeldte heste ejere være så tæt 
på at blive diskvalificeret.  Icarlo fik 
92,000 point.

Den sidste unghingst var Romero 
CXIV ejet af Annette Siren og 
fremvist af Margrethe Mogensen. 
Margrethe er et meget nyt medlem 
af foreningen og har ikke haft P.R.E. 
heste ret længe. Romero skal snart 
blive hendes, og derfor havde hun 
fået lov til at tage ham med til 
DAMOCHA. Romero er desværre sat 
lidt tilbage i sin udvikling, hvilket 
Margrethe så udmærket godt er 
klar over. Men netop derfor synes 
jeg, at hun skal have ros for at 
tage denne unge hest med for at 
få en bedømmelse af ham. Og der 
skal også lyde ros til hende for at 
fremvisingen af hingsten. Margrethe 
havde i ugerne op til DAMOCHA 
stillet en masse spørgsmål omkring 
det at mønstre og om reglerne i det 
hele taget. Jeg havde bl.a. givet 
Margrethe et link til SICAB TV, hvor 
man kan se, hvordan hestene skal 
mønstres. Og det var meget tydeligt, 
at Margrethe havde nærstuderet 
disse videoer og udøvet det i praksis! 
Bare bliv ved Margrethe og meld 
dine heste til DAMOCHA. Du er på 
vej i den helt rigtige retning! Romero 
CXIV opnåede 87,000 point.

Dermed blev Razonado MAC 
klassevinder, nr. 2 blev Galope P.

Så blev det tid til opstilling til 
titlerne champion unghingst og 
reserve champion unghingst. Det 
var meget svært for dommeren at 
skulle vælge ud fra de tre årgange, 

Bribon XVIII, ejet af Lise Nymark, i en kraftfuld trav. Læg mærke til det høje 
knæløft og gode bagbensaktion.
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fordi hestene er så forskellige i deres 
udvikling. Han kunne rigtigt godt lide 
klassevinderne fra alle tre årgange, 
men valgte til sidst Razonado MAC 
som champion unghingst og Galope 
P som reserve champion unghingst. 
Så det var et overlykkeligt par 
fra Sverige, som tog en kraftfuld 
æresrunde i ridehuset. 

Og nu kom vi så til rideprøven. 
Den er altid spændende, for den 
er afgørende for, om hingstene kan 
bevare deres placering eller ej. Der 
var også en enkelt hoppe meldt til, 
og det var Reservada IV fra Sverige. 
Pointene for rideprøven for hopper 
og vallaker (hvis der er meldt nogen 
til) går videre i konkurrencen om 
titlen som Champion Rideprøve og 
Reserve champion rideprøve. 

Første hingst var Delfinus redet af 
Pitho Sapir-Weise selv. Det i sig selv, 
synes jeg var meget imponerende, 
når man taget i betragtning af, at 
Pitho for et stykke tid siden var ude 
for en alvorlig ulykke med skader 
på bl.a. sit bækken. Men Pitho 
bed tænderne sammen og red et 
meget hæderligt program. Delfinus 
indkasserede dermed 24,000 point 
for rideprøven, og sammenlagt med 
eksteriørbedømmelsen fik han en 
total sum på 101,625 point. 

Næste hingst var Apollon ejet 
af Anette Thestrup. Han havde 
tydeligtvis stadig syre i sine muskler, 
men gik meget eksemplarisk og 
koncentreret. Han fik 18,750 point 
for rideprøven og en total sum på 
82,875 point.

Tredje hingst var den svenske Alegre 
CXXVI. Han blev redet rigtig pænt og 
viste meget gode gangarter. Det blev 
belønnet med 24,000 point, og han 
fik dermed en total sum på 99,750 
point.

Så blev det tid til Bribon XVIII, som 
jeg personligt var meget spændt på 
at se. Lise Nymark er berider, og 
hun er en meget følsom rytter med 
en ualmindelig flot opstilling, rolige 
hænder og schenkler. Dommeren 
var da også ved at falde i svime 
over hendes ridning, som forløb 
ualmindeligt godt og blev belønnet 
med 25,500 point, som var dagens 
højeste.

Dernæst var det den brune 
Imperioso HM, som også viste sine 
gode gangarter og ridelighed. Han 
fik 23,250 point og fik en total sum 
på 94,125 point. 

Så var det så Inco de JC, der gik en 
nydelig rideprøve, og som fik 22,500 

point og en total sum på 94,875 
point. 

Den sidste var hoppe Reservada 
IV, som vi var spændte på at se 
under rytter, da hoppen havde vist 
flotte gangarter til mønstringen. 
Desværre var hest og rytter ikke på 
bølgelængde til rideprøven. Hoppen 
gik det meste af tiden under biddet 
og tog magten fra sin rytter et par 
gange. Dommeren var ærgerlig! 
Reservada IV opnåede 21,250 point 
for rideprøven og kom derfor ikke 
i betragtning til konkurrencen om 
champion rideprøve.

Nu skulle det blive spændende!!! 
På trods af pointene, kunne alt ske. 
Dommeren havde det sidste ord!

Vi startede med titlerne Bedste 
bevægelser – ungheste, og bedste 
bevægelser – ældre heste. Razonado 
MAC løb med titlen for unghestene, 
og til vores store glæde gik titlen for 
ældre heste til Bribon XVIII. Det var 
en meget rørt Lise Nymark, som fik 
overrakt den flotte roset. 

Så skulle vi til titlen som champion 
hingst og reserve champion hingst. 
Dommeren var ikke i tvivl om, at 
champion titlen skulle gå til svenske 
Delfinus og sendte ham over i 
et hjørne af ridehuset. Og så gik 
dommeren ellers længe rundt om 
Albatros Z og Bribon XVIII. Faktisk 
så længe, at vi begyndte at få 
svedperler på panden. Nu måtte det 
briste eller bære. Dommeren valgte 
den hingst, som præsenterede sig 
bedst, og som viste glæde ved at 
arbejde og havde interesseret fokus 
på sin mønstrer. Dommeren valgte 
Bribon XVIII, og vi jublede højlydt. 
Det var en lykkelig Lise Nymark, som 
modtog sin flotte præmie og roset. 

Og så skulle der vælges champion 
rideprøve og reserve champion 
rideprøve. Reserve champion blev 
Delfinus fra Sverige – og ja – det 
var jo næsten en gentagelse, bare 
i omvendt rækkefølge – Bribon fik 
titlen som champion rideprøve. Nu 
var det en ”brandbilsrød-i-hovedet-
af-stolthed” Lise Nymark, der fik sin 
præmie og store roset. Og sikke en 
skøn æresrunde i ridehuset. Det var 
så fuldt fortjent til Lise Nymark og 
hendes dejlige hingst Bribon XVIII. 

Til sidst skulle titlen til den bedst 
danskopdrættede P.R.E. uddeles. 
Desværre var der nogle af 
kandidaterne, der var taget hjem, 
hvilket var et brud på reglerne for 
konkurrencen. Ingen må forlade 
stedet, før konkurrencen er slut. Der 
var to kandidater tilbage i stalden, 

og af de to, gik titlen til Dulzona SJ. 

En lang dag var slut med mange 
spændende oplevelser og endnu 
flere erfaringer i rygsækken for 
bestyrelsen. I tankerne er vi allerede 
i gang med at planlægge næste års 
DAMOCHA, og som vi vil gøre det 
endnu bedre!

Efterfølgende samledes bestyrelsen, 
alle officials og dommeren til rigtig 
god dansk jordbærkage, for Vicente 
var fuldstændigt fjollet med danske 
kager! Selv havde Vicente taget 
nogle dejlige flasker rødvin med, 
som han ville dele med os. Mens 
vi sad og hyggede os med kage 
og rødvin, fortalte Vicente om sin 
oplevelse af dagens konkurrence.

For det første opfordrede han os til 
at løfte en pegefinger overfor vores 
medlemmer og sige til dem, at de 
altså skal lære at mønstre deres 
heste ordentligt. Ikke dermed sagt, 
at alle heste i Spanien bliver mønstret 
til UG med kryds og slange. Han har 
set utallige dårlige mønstringer til 
diverse konkurrencer, og endda til 
SICAB. Vicente ved af erfaring, at 
selv en middelmådig hest kan opnå 
ganske gode point ved at blive 
fremvist korrekt. Og derfor giver 
avlerne i Spanien gladelig 3. – 4.000 
Euro pr. hest for en professionel 
mønstrer! Det kan ikke nytte noget, 
at heste ejerne øver et par gange 
derhjemme og tænker ”nå, det er vel 
godt nok”. Nej! Den skal sidde lige i 
skabet! For det første: Hesten SKAL 
stå stille, når dommeren skal vurdere 
hesten. Det skal den lære! Dernæst, 
så skal den være velopdragen og 
trænet til at gå de gangarter, som 
den skal vise. 

Den næste løftede pegefinger var 
mønstrerens fokusering. Mønstreren 
skal være dybt koncentreret om 
sin hest og lægge mærke til, hvor 
dommerens øjne hviler på hesten. 
Ser han på forbenene, så tjek, at 
hesten står korrekt. Ser han på hoved 
og hals, så sørg for, at hesten har 
lært at stå med hoved og hals strakt 
frem og med ørerne opmærksomt 
fremme og med et vågent blik på 
mønstreren. Mønstreren må godt 
bruge små tricks til at få hesten til at 
vise sig bedst muligt med små hop, 
lyde eller bukke i knæene, hvis det 
er det, der skal til. Dette er dødeligt 
alvor, sagde Vicente med strenge 
øjne. 

Og så var der også en kraftig løftet 
pegefinger til nogle af mønstrernes 
påklædning. Nogle havde valgt at 
tage hvide bukser og en farvet bluse 
på. Vicente spurgte forundret, om det 
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Mette Andersen og hendes 4 årige hoppe, Abril LXI, inden de skal ind i arenaen. 
Der skulle styr på nerverne og sommerfuglene i maven.

var skandinavernes nationaldragt, 
når de fremviste heste? Altså! Ingen 
siger, at I nu skal styrte ud og købe 
jer fattige i de nationale, spanske 
dragter. I kan starte med et par grå 
eller sorte bukser, hvid skjorte og 
sort eller grå vest, som han så, at 
nogle af mønstrerne havde valgt. Det 
er pænt og nedtonet og sætter fokus 
på hesten.

Vicente kunne rigtigt godt tænke sig 
at komme og bedømme vores heste 
igen, for han syntes, at det kunne 
være interessant at se nogle af de 
unge heste igen. 

Herefter brød vi op. Bo og Linda tog 
Vicente med til København, som 
han havde plaget om at se. Bo er 
selvvalgt guide, når det gælder 
København, så Vicente fik en god 
rundtur, som endte i Tivoli. Resten 
af os pakkede sammen og begav os 
hjemad. Og så var det jo, at regnen 
startede. Jeg tog Lika med tilbage, 
og da jeg så, hvor meget vand, der 
lå på motorvejen, måtte jeg erkende, 
at hjemturen kom til at tage tid! Vi 
var hjemme ved ni tiden om aftenen, 
og nu var regnen så kraftig, at 
vinduesviskeren (ja, min bil er kun 
født med én af slagsen) ikke kunne 
følge med! 

Selvom jeg var dødtræt, pakkede jeg 
bilen ud og fik computeren ind på 
kontoret igen og sat til. Alt virkede, 
som det skulle. Og så var det lige, at 
jeg skulle se nogle nyheder om dette 
her kraftige regnvejr for så at vågne 
kl. 3 om natten på sofaen!

Søndagen gik med afslapning og med 
at summe over weekendens forløb. 
På trods af skønhedsfejl, synes jeg, at 
det alt i alt gik meget godt. Især når 
man tager i betragtning, at reglerne 
var lavet om endnu engang, og at 
vi skulle sætte os ind i et software 
program på spansk! Vi lærer hele 
tiden, og vi kan kun blive bedre.

I skrivende stund er vi i gang med 
at finde et egnet sted til DAMOCHA i 
Jylland, så allerede nu kan I derude 
godt sætte kryds i kalenderen til om 
et års tid! Forhåbentlig kommer der 
mange flere heste til konkurrencen 
næste år.

Tak til alle for rigtigt godt 
benarbejde!

På de næste sider kan I se alle de 
deltagende heste. Hopperne kommer 
først i sektion 1, 3, 5, 7 og 11, og 
dernæst hingstene i sektion 2, 4, 6, 
10 og 12. 

Det var nogle meget glade svenskere, der fik overbragt præmier og dækken til 
årest champion hoppe. Hoppen Kerria T havde også fortjent det. En ualmindelig 
dejlig og racetypisk hoppe med rigtigt gode bevægelser.
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Sektion 1. Azalea af Avalon ejet og opdrættet af 
Kristina Rydenfors, Sverige. Sektionsvinder.
Total point: 97,500
Gang point: 19,500

Sektion 3. Dulzona SJ ejet og opdrættet af Birgitte 
Brandt Larsen. Sektionsvinder og reserve cham-
pion unghoppe.
Total point: 95,000
Gang point: 19,500

Sektion 3. Campeadora XII ejet og opdrættet af 
Johanna Johansson, Sverige.
Total point: 89,250
Gang point: 13,500

Sektion 5. Lima de Cava ejet og opdrættet af Gun-
vor Ejstrup.
Total point: 90,750
Gang point: 21,000

Sektion 7. Abril LXI ejet af Mette Andersen og op-
drættet af Amadeo Gavarro Potau. Sektionsvinder.
Total point: 92,250
Gang point: 19,000

Sektion 5. Maravilla CIX ejet og opdrættet af 
Johanna Johansson, Sverige. Sektionsvinder og 
champion unghoppe.
Total point: 95,750
Gang point: 18,000
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Sektion 7. Novia XII ejet af Maj-Britt Jørgensen og 
opdrættet af Ninette Graugaard.
Total point: 87,500
Gang point: 18,000

Sektion 7. Cenicienta XXIV ejet af Monica Hansen 
og opdrættet af Yeguada Siguardt.
Total point: 88,250
Gang point: 21,000

Sektion 9. Esmeralda SK ejet og opdrættet af Sara 
Krabbe.
Total point: 89,500
Gang point: 20,000

Sektion 9. Reservada IV ejet af Kristina Rydenfors, 
Sverige, og opdrættet af Yeguada Ovelar. Sek-
tionsvinder og reserve champion hoppe.
Total point: 100,000
Gang point: 23,000

Sektion 11. Comprometedora 1 ejet af Sara Krabbe 
og opdrættet af Hnos. Maldonado Espinosa.
Total point: 92,250
Gang point: 21,000

Sektion 11. Kerria T ejet af Kim Paulin, Sverige, 
opdrættet af Ganaderia Ses Planes, S.L. Sektions-
vinder og champion hoppe.
Total point: 100,750
Gang point: 21,000
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Sektion 2. Ensueño JV ejet af Zuzette Kraft og op-
drættet af C’an Roca. Sektionsvinder.
Total point: 92,250
Gang point: 19,500

Sektion 4. Masul de Cava ejet og opdrættet af 
Gunvor Ejstrup. Sektionsvinder.
Total point: 96,000
Gang point: 18,000

Sektion 6. Galope P ejet og opdrættet af Sara & 
Mats Rudqvist, Sverige. 2. plads og reserve cham-
pion unghingst.
Total point: 94,750
Gang point: 7,00

Sektion 6. Razonado MAC ejet af Sara & Mats 
Rudqvist, Sverige, opdrættet af Miguel Angel 
Cardenas. Sektionsvinder, champion unghingst og 
bedste bevægelser for ungheste.
Total point: 102,000
Gang point: 19,500

Sektion 6. Romero XCIV ejet af Margrethe 
Mogensen, opdrættet af Amadeo Gavarro Potau.
Total point: 87,000
Gang point: 18,000

Sektion 6. Icarlo ejet og opdrættet af Caroline 
Dahlstedt, Sverige. 
Total point: 92,000
Gang point: 18,000
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Sektion 10. Albatros Z ejet af Annica Christensson, 
Sverige, og opdrættet af Zeta Horse Farm. Sek-
tionsvinder.
Total point: 102,250
Gang point: 22,750

Sektion 10. YC Templari ejet af Maiken Howard 
Bjerggaard, opdrættet af Jens Becker Olsen. 
Total point: 69,000 (gik ikke rideprøve)
Gang point: 18,000 (kun for hånd)

Sektion 10. Etrusco VIII ejet af Ole Falck og op-
drættet af Yeguada Velilla, S.L. 2. plads.
Total point: 90,375
Gang point: 24,000

Sektion 12. Delfinus. Ejet af Richard & Pithos 
Sapir-Weise, Sverige, opdrættet af Alfonso Gan-
zalez Castaño. Sektionsvinder, champion hingst og 
reserve champion rideprøve.
Total point: 101,625
Gang point: 24,000

Sektion 12. Alegre CXXVI ejet af Kristina Ryden-
fors, opdrættet af Yeguada Ovelar. 3. plads.
Total point: 99,750
Gang point: 24,000

Sektion 12. Apollon ejet og opdrættet af Anette 
Thestrup.
Total point: 82,875
Gang point: 18,750
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Sektion 12. Bribon XVIII ejet af Lise Nymark, op-
drættet af Juan de la Cerda y de la Serna. 2. plads, 
Reserve champion hingst, champion rideprøve og 
bedste bevægelser for ældre heste.
Total point: 100,125
Gang point: 25,500

Sektion 12. Imperioso HM ejet af Mari Karlsson, 
Sverige, opdrættet af Bartolome Herruzo Moreno.
Total point: 94,125
Gang point: 23,250

Sektion 12. Inco de JC ejet af Caroline Dahlstedt, 
Sverige, opdrættet af Yeguada Tres Cotos.
Total point: 94,875
Gang point: 22,500

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

Vores nye samarbejdspartner 
Ny IT platform til gavn for alle

Bedste danskopdrættede P.R.E. gik til Dulzona SJ, 
ejet og opdrættet af Birgitte Brandt Larsen.
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Sølv og hvidguld
Skimmel

Historie
”Ungheste, hvis natur indeholder alle 
fire elementer (jord, luft, vand og ild) 
i lige portioner, vil være perfekte; de 
har grå pels og vil være meget noble”. 
Denne overbevisning var baggrunden 
for den beslutning, der lå bag, at 
skimmel pelsfarve skulle have høj 
prioritet i skabelsen af den spanske 
hest. 

Avlen af den rene spanske hest blev 
grundlagt af den spanske kong Philip II 
i 16-hundredetallet, hvor renæssancen 
havde sit tag i hele den Europæiske 
adel. Den antikke græske tankegang og 
videnskab var dybt beundret og satte 
dagsordenen for mange overbevisninger 
overalt i Europa. Man mente, at hver 
hestefarve havde en forbindelse til et 
af de fire grundelementer, og at man 
derved kunne forudsige en unghests 
natur og temperament. Troen var så 
udbredt, at heste, der blev valgt til at 
skildre en mytisk kamp, til at profetere 
sejr i et slag, eller til at overbringe 
gode nyheder, altid var hvide; den gode 
prins rider altid på en hvid hest, og den 
slemme på en sort.

Alle typer af heste og i alverdens 
farver blev brugt til at grundlægge den 
spanske hest, men den dominerende 
farve blev hurtigt skimmel, eftersom 
der blev selekteret for denne farve. I 
1756 var 72.72% af alle spanske heste 
skimler. Efter den franske invasion i 
starten af 1800-tallet, blev brun den 
foretrukne farve, og skimmel kom på 
en andenplads, og i 1822 var 20,37% af 
hestene i de kongelige stalde i Cordoba 
skimlede, og 49,28 % var brune. Andre 
farver, som før sjældent sås, fordi de 
var kamufleret med skimmel, dukkede 
også op; de sorte repræsenterede 18 
%, og 9,47 % var bayo (buckskin). 
I 1831 kom skimmel igen på mode, 
og den har dominereret racen lige 
siden. Så bortset fra en kort periode 
i 1800-tallet har skimmel været den 
mest udbredte farve hos de spanske 
heste, og man kan derfor med rette 
sige, at den er kendetegnet for denne 

fantastiske, smukke og noble hest.

Fakta
Skimmel antages af mange hesteejere 
og avlere at være en basisfarve, 
men skimmel er et arveligt anlæg, 
der påvirker alle hestefarver uanset 
lød, nuance og mønster. Generelt 
fødes skimlede heste farvede og får 
progressivt hvide hår over hele kroppen, 
efterhånden som de bliver ældre. 
Denne proces starter normalt allerede, 
når de er føl ved, at de får hvide ringe i 
pelsen rundt om øjnene. Hoved og ben 
er som regel noget af det første, der 
involveres i skimmelprocessens tidlige 
stadie. Skimler er ofte blommede til en 
hvis grad gennem skimmelprocessen. 
Hastigheden af skimmelprocessen 
varierer fra individ til individ, og til en 
hvis grad, fra race til race. 

Skimmel betragtes af mange 
videnskabsmænd som en arvelig 
defekt. Den medicinske betegnelse 
er Equine Vitiligo og er praktisk taget 
det samme som i Human Vitiligo, som 
er den proces, som gør mennesker 
gråhårede. Det, der sker er, at olierne 
i huden ”tørrer ud” i overfladelagende. 
Rødderne af de hår, der gror i disse lag, 
tørrer også ud, og derved gror håret 
ud uden pigmentering, det vil sige, at 
det er hvidt. De hår, der har rødder, der 
ligger dybere i huden, vil forsat være 
farvet, indtil deres lag også ”udtørrer”. 
Det er også denne forstyrrelse, der gør, 
at skimlede heste har større chance for 
at udvikle melanoma (nærmere her om 
senere).

Skimmelprocessen
Der findes to hovedtyper af skimler, 
der begge ses hos spanske heste. 
Den ene type mister hurtigt pigment 
i langhårene, så disse bliver hvide. 
Denne type af heste kan blive helt 
hvide med alderen, dog beholder de 
normalvis pigment i huden. Det kan 
være svært at skelne en helt afbleget 
skimmel fra en ægte hvid hest, men 
den ægte hvide hest har ikke pigment 
i huden.

Den anden type af skimler har tendens til 

at beholde mørkt pigment i langhårene, 
og har også tendens til at beholde nogle 
mørke hår på krop og ekstremiteter. 
Denne type skimmelproces har tendens 
til at stabilisere sig, og de fleste af dem 
bliver aldrig helt hvide.

Hos føl, der fødes som skimler, 
sker der ofte en interaktion mellem 
skimmelanlægget og basisfarven. Det 
medfører, at før den skimler ”rigtig 
op”, opstår der en gradvis mørkning af 
pelsen, så pelsen bliver sort eller tæt på 
sort. Dette betyder ikke, at basisfarven 
er sort. Føl, der forbliver sorte, fødes 
normalt musegrå, mens føl, der fødes 
sorte, normalt bliver skimlede. På 
grund af denne mørkningsproces kan 
det være meget svært at bestemme 
hestens basisfarve. Det er lettere at 
bestemme den originale basisfarve 
af føllet kort tid efter, at det er født 
end senere. Nogle gange starter 
mørkningsprocessen allerede før, 
føllet er født, så det kan være meget 
misvisende at skulle bestemme 
basisfarve på skimlede heste. Det 
klares lettest og mere præcist med en 
DNA-test, der kan opklare dette.

Nogle skimlede heste, der har farven 
lys brun eller lys rød mørkner ikke 
op, men bevarer den røde farve i 
de hår, der endnu ikke har mistet 
pigmentet. Røde heste, hvor det sker, 
kaldes på engelsk rose gray. På dansk 
kaldes disse heste rosenskimmel eller 
rødskimler. Med den sidste betegnelse 
kan der let opstå misforståelser. Det 
er ikke mange årtier siden i Danmark, 
at rød permanentskimmel og nogle 
varianter af rød knabstrupperlød også 
blev betegnet som værende rødskimler. 
Meget lyse hestefarver som gul og 
palomino mørkner normalt heller ikke 
op, men forbliver i deres lyse farve, 
indtil de gradvist mister pigmentet i 
hårene. Sædvanligvis bliver disse heste 
lysere end heste med den mørkere 
basisfarve. Heste, der har meget lyse 
farver som ved cremelloen, er så lyse, 
at det ikke bemærkes, hvis de også er 
skimlede.

Depigmentering

Her er den ene af 2 billedserier, som viser den måde, de fleste spanske heste skimler op på; nemlig hvor der 
bevares farve i langhår og på benene langt hen i processen, og hvor processen på et tidspunkt stabiliserer sig.
Billede 1 - 3: Her ses heste, der er skimlet op fra en meget mørk følfarve.



20 21

Hos begge typer af skimler forbliver 
huden pigmenteret, dog sker der en 
fremskridende depigmentering af huden 
hos nogle heste. Det vil sige at huden i 
områder bliver lyserød, og det er især 
der, hvor huden er tynd eller arret, og 
udsættes for meget sollys; omkring 
øjne og mule, kønsdele og lyske. Nogle 
gange ses depigmentering som pletter, 
og andre gange er huden nærmest 
stribet af lyserød og sort hud. 

Depigmentering er især almindeligt hos 
heste af spansk oprindelse som P.R.E., 
Lusitano og Lipizzaner, og starter 
typisk, når hestene er i alderen fra 4 
- 10 år. Der ses også tit depigmentering 
i forbindelse med brændemærker. 
Brændemærkning efterlader ofte 
en arret nøgen hud, og har hesten 
tendens til at depigmentere, opstår 
ofte en blanding af depigmenteret og 
pigmenteret ud i brændemærket, som 
godt kan få brændemærket til næsten 
at ligne et kødsår.

Heste med to skimmelgener ses hyppigt 
hos den spanske hest (se senere afsnit 
om genetik). De bliver ofte hurtigt 
hvide, og det er ikke ualmindeligt, at 
huden depigmenterer til en hvis grad. 
De forveksles let med hvidfødte heste, 
og nogle er helt hvide allerede i en 
alder af to år.

Melanomer
De fleste skimler udvikler melanomer 
med alderen, hvilket er tumorer af de 

pigmentproducerende celler i huden. 
Disse melanomer starter normalt som 
godartede knuder, men kan udvikle 
sig til cancer. Der menes at være 
en tendens til, at heste som har to 
skimmelgener (har arvet et fra hver 
forælder) hurtigere udvikler melanomer 
end heste, der kun har et skimmelgen. 
Der er også en tendens til, at heste 
der er udsat for kraftig sol hurtigere 
udvikler melanomer. Hos heste uden 
skimmelgener ses melanomer meget 
sjældent.

Aftegn hos skimler

Primitive aftegn
Skimlede heste har også ofte såkaldte 
primitive aftegn især i deres unge år. 
Det inkluderer ål såvel som zebrastriber 
på benene.

Fluepletter
Der er mange varianter af skimmel. 
Det er almindeligt, at skimlede heste 
beholder små prikker eller pletter af 
farver over hele pelsen. Disse skimler 
kaldes flueskimler, og fluepletterne 
er sædvanligvis røde, men kan også 
være sorte. Det er fristende at antage, 
at farverne på disse prikker kan give en 
nøgle til hestens egentlige basisfarve, 
men det er aldrig blevet bevist.

Blodskulder
Nogle skimler får også store uklare, 
farvede mærker, når de bliver ældre. 
Dette fænomen kaldes for blodskulder 
(eng.: blood marks) også selv om 

mærkerne ikke er på skulderen. 
Områderne bliver sædvanligvis større 
med alderen, og er til en vis grad 
uafhængig af kropsfarve og den øvrige 
skimlingsproces. Der er ikke påvist 
arvelighed af blodskulder, men de kan 
snarere betragtes som individuelle 
modermærker. De dukker som regel 
først op, når skimmelprocessen er 
forholdsvis fremskreden.

Almindelige hvide aftegn
Skimler har ofte hvide aftegn, men de 
er større og mere uregelmæssige, end 
de ville have været, hvis hesten ikke 
var skimmel, og derfor kan det hos 
føllet være en indikator for, om det 
senere vil skimle op.

Betegnelser
Der bruges bestemte navne til at 
kendetegne skimler på forskellige 
stadier. En abildgrå eller æbleskimmel 
har blommer, gråskimmel har ingen 
blommer, og sort- eller blåskimmel er 
meget mørke. Disse betegnelser kan 
bruges til at beskrive, hvilket stadie 
af skimlingsprocessen hesten er i, 
men er ubrugelige til en permanent 
identifikation af hesten, fordi alle 
skimlede heste bliver lysere og lysere 
med alderen. De fleste skimler vil på et 
eller andet tidspunkt være blommede, 
æbleskimlede.

Genetikken bag skimmel
Skimmel er et dominant arveanlæg, 
og er blevet tildelt G-locus (G for 

Billedserie 2. Billede 4 - 9: Her ses heste, der er skimlet op fra almindelig brun følfarve. Det er meget almin-
deligt, at disse heste får en kortere eller længere periode, fra de er ca. 2 - 5 år, hvor nogen vil forveksle dem 
med heste i andre fortyndede farver. Det sidste billede i serien viser en hest, der er bayo/buckskin-skimmel, og 
den er lige så langt i sin skimmelrpoces, som hesten på billede nr. 2. Så det viser, hvor meget lysere en ægte 
fortyndet hest er i forhold til en hest, der skimler fra brun.



20 21

Grey). Der findes to gener for denne 
locus: G, som giver skimmel, og g, 
som giver ikke-skimmel. To gener kan 
kombinerers på tre måder:
 
 GG: er skimler (homozygot for 
skimmel, har to skimmelgener)

 Gg: er skimler (heterozygot for 
skimmel, har ét skimmelgen)

 gg: er ikke-skimler 
(homozygot for ikke-skimmel, har 
ingen skimmelgener)

Det vil sige, at hvis hesten har et 
skimmelgen, vil det altid blive skimmel, 
og det kræver, at mindst en forældre 
er skimmel. To heste, der begge har 
et skimmelgen for skimmel, kan altså 
godt få ikke-skimlede føl sammen.

Skimler, der har to skimmelgener, kan 
kun få skimlede føl, uanset om de 
krydses med helfarvede eller skimlede 
heste. 

Heste, der er helfarvede, dvs. de har 
ikke skimmelgener, vil kun kunne få 
skimlede afkom, hvis de krydses med 
en skimlet hest. Helfarvede heste kan 
altså ikke selv give skimmel videre. Det 
vil altså sige, at to helfarvede heste 
ikke kan få skimlede afkom sammen, 
uanset hvor mange gange skimmel 
ellers optræder i deres stamtavle, og 
det er ens for alle hesteracer. 

Det ses ofte i spanske stambøger, at to 
helfarvede heste står som forældre til 
et skimlet føl, men det skyldes ene og 
alene fejlregistrering af farve - enten 
på føllet, eller på en af forældrene. 
Hvad værre er, så kan hingsten være 
forkert angivet. Forkert angivelse af 
hingsten kan dog ikke forekomme i 
dag, da der laves DNA-verifikation af 
forældrene, men før man begyndte 
med blodprøveverifikation, er der ikke 
sikkerhed.

Skimmel er et af de anlæg, der er 
udforsket allermest, og man har 100% 
bevis for, hvordan det nedarves. Men 
hvordan hesten skimler, er endnu ikke 
klarlagt, det er der andre anlæg, der 
står for. Teorien er så sikker, at nogle 
forskere går så vidt som til at postulere, 
at alle skimlede heste har aner tilbage 
fra samme oprindelige skimlede hest. 
Det er en proces, der er så kompliceret, 
at det ganske enkelt ikke kan opstå via 
en tilfældig forekommende mutation. 
En af de undersøgelser, der ligger til 
grund for klarlæggelsen af arveligheden 
for skimmel, er foretaget af Frederick 
Tesio i 1958. Han analyserede alle 
fuldblodsstambøger og kiggede på 
enhver registreret fuldblod, der havde 
levet indtil da, hvilket drejede sig 
om flere tusinde heste. Der var kun 
44 eksempler på, at optegnelserne 
i stambøgerne ikke stemte overens 
med den ovenfor beskrevne regel for 
arvelighed af skimmel. 41 af de 44 
afvigelser kunne klassificeres under 
følgende 5 kategorier:

1. Det var svært at opnå 
præcise stambogsdata.

2. Hestene havde aldrig 
startet løb, og deres 
pelsfarve var derfor aldrig 
blevet evalueret.

3. Nogle var registreret 
som havende en roan 
forælder (roan er 
permanentskimmel, og 
blev tit før i tiden forvekslet 
med ægte skimmel).

4. Den ene forælder var 
skimlet sent, men det var 
aldrig blevet registeret.

5. I få tilfælde havde hoppen 
været bedækket med 
både en skimmel og en 
helfarvet hingst, men kun 
den helfarvede hingst var 
blevet registeret.

De sidste 3 tilfælde var ikke muligt at 
opklare på grund af manglende data.
Tesio afsluttede sit studie med at 
konkludere, at de tilfælde, der afveg 
fra normalen, var indenfor den 
usikkerhedsgrænse, der kan accepteres, 

når der er tale om statistik. 

Nedarvning af fluepletter:
For fluepletter er nedarvningsprofilen 
endnu ikke påvist, men det vides, at 
to skimler uden fluepletter kan få føl 
med fluepletter, og derfor tyder det 
på, at tendensen til fluepletter er en 
recessiv arv. Det nedarves uafhængigt 
af skimmelgenerne, men omvendt 
kommer de kun til syne, hvis skimmel-
genet (G) er til stede. Altså kan en 
ikke-skimmel også være bærer af 
fluepletter, det ses bare først, hvis 
forælderdyret får skimlede afkom, der 
arver denne effekt.

Spanske betegnelser for skimmel:
Der findes rigtig mange betegnelser 
for at beskrive de forskellige stadier 
af skimmel på spansk. I nedenstående 
tabel ses nogen af dem, og endvidere 
er listet de betegnelser, der bruges om 
andre fænomener, som hyppigt ses hos 
skimler.

Flere betegnelser kan bruges i 
kombination med de andre betegnelser 
for skimmel. Fx betegnes en 
blommeskimmel som har flere mørke 
end hvide hår: ”Tordo Rodado en fondo 
oscura”. En blommeskimmel der har 
flere hvide end mørke hår betetnes: 
”Tordo Rodado en fondo claro”.

De sidste 10 år har andre farver end 
skimmel været på mode indenfor P.R.E. 
avlen, og skyldes primært, at folk i højere 
grad efterspørger det usædvanlige. En 
fordel er, at alle de spændende farver 
som skimmelanlægget har skjult, 
begynder at dukke frem, og der ses 
en stor mangfoldighed indenfor farver 
hos P.R.E. heste, inkl. farver, der er så 
sjældne, at de kun ses hos P.R.E. heste 
og hesteracer, der har aner hos P.R.E. 
hestene. Denne mode vil fortsætte 
mange år endnu og har allerede sat sit 
præg. I dag nærmer andelen af P.R.E. 
heste, der fødes i en anden farve end 
skimmel, sig 50 %. Det har også den 
ulempe, at der på nogle stutterier 
fokuseres mere på farveavl end på 
kvalitet; mange går efter princippet, 
at de siger, farverne vil vi have først, 
og dernæst avler vi kvalitet ind, og det 
er udelukkende, fordi specialfarver er 
rigtig mange penge værd lige nu. Det 
bliver spændende at følge avlen de 
næste årtier, og man må håbe, at der 
kommer et tidpunkt, hvor alle farver 
er lige meget værd, og det er hestens 
kvalitet, der kommer i første række. 
Skimmel var et oprindeligt mål for 
avlen af rene spanske heste, og det 
har altid været kendetegnet for vores 
hesterace, og det vil det nok altid være; 
uanset mode.

På næste side kan du se flere fotos 
og en tabel over spanske skimmel 
betegnelser.

Denne hingst er helt hvid, og 
det er heller ikke ualmineligt hos 
P.R.E. heste, men ses sjældnere 
end den type, hvor der - til en 
hvis grad - er lidt farve tilbage. 
Hesten har sandsynligvis skimlet 
på den måde, hvor man og hale 
bliver hvide først.

Billedet viser en depigmenteret 
mule. Sådanne områder forekom-
mer typisk på mule, ved øjne og 
lyske regionen. Nogle gange kan 
man fornemme, at depigmenter-
ingen strækker sig ud over om-
råder, der er dækket med pels.
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Billedet viser en hest, der er 
meget flueplettet. Fluepletterne 
fremkommer først, når skimmel-
processen er ret fremskreden. 
Pletterne er egentlig celler, der 
igen begynder at producere hår 
med pigment.

Her ses en hingst med “blod-
skulder” i hovedet - og rent fak-
tisk har samme hest også et par 
store områder med fænomenet 
på kroppen. Det er som ved 
fluepletter; områder på hesten, 
hvor cellerne igen begynder at 
producere hår med pigment, 
når skimmel processen er ret 
fremskreden. Det menes dog, at 
blodskulder - i modsætning til 
fluepletter - ikke er arvelige, men 
individuelle, som de fleste typer 
modermærker hos mennesker.

Hingsten her har et tydeligt de-
pigmenteret brændemærke, hvor 
kun en tynd rand i arret stadig 
producerer pigment.

SPANSK DANSK
Tordillo Blommeskimmel
Tordo abigarrado Blommeskimmel
Tordo oscuro Mørk grå. Hesten har moderat flere mørke end hvid hår.
Tordo apizarrado Blåskimmel. Mørk skimmel med blålig tone.
Tordo azulado Blålig skimmel. Lysere end ovenstående.
tordo atigrado Skimmel med tigerlignende sorte prikker.
Tordo atizonado Skimmel med små stribelignende prikker.
Tordo atruchado Skimmel med meget små rødlige prikker.
Tordo avutardado Skimmel med hvide eller rødlige prikker.
Tordo cebrado Skimmel med stribelignende prikker
tordo flor de melocotón Mørk blommeskimmel
Tordo sanguíneo Meget mørk blommeskimmel
Tordo ratón Askegrå
Tordo ordinario Skimmel: Lige dele mørke og hvide hår
Tordo claro Lys skimmel: Flere hvide end mørke hår
Tordo plateado Sølvskimmel: Skimmel med sølvagtigt skær i pelsen
tordo piel de rata Askegrå
Tordo vinoso Rosenskimmel: bruges om skimler, hvor kropshårene beholder deres røde farve under skimmel-

processen (sjælden) 
Tordo atruchado Flueskimmel, som har rigtigt mange små røde prikker
Tordo mosqcuado Flueskimmel med sorte eller røde prikker
Tordo picazo Flueskimmel med sorte eller røde prikker
Tordo punteado Flueskimmel med både røde og sorte prikker
Remendado Blodpletter (røde såvel som sorte)
Sucio Pletter irregulært placeret
Rodado Blommet



22 23

Landet rundt
DYRSKUER

Det Fynske Dyrskue 2010
Stutteri El Falcon v/John & Maybritt 
Rønn stillede med deres 6 års hingst, 
Bandolero CXLII, som desværre 
havde tabt sig inden udstillingen. 
Hingsten fik 22 point.

Stald Rohan v/Mette Andersen 
stillede med 4 års hoppen Abril LXI, 
og den opnåede 22 point. 

Landsskuet Herning 2010
En enkelt P.R.E. hingst blev udstillet, 
og den var fra Sjælland. Hanne Kapi-
tanska stillede med Honesto VI, som 
opnåede 23 point og ærespræmie.

NYT FRA STAMBOGEN

På et opfølgende stambogskursus i 
midten af juli måned fik vi en løftet 
pegefinger, som vi skulle give videre 
til vores medlemmer. 

Det går for langsomt med at få både 
ekspederet indskrivningerne af føl-
lene og ikke mindst at få ejerskiftet 
hestene. 

Stambogen understregede endnu 
engang, at der udstedes bøder, når 
tidsfristen overskrides. For indskrivn-
ing af føl, skal passet være færdigt 
og sendt inden for 6 måneder. Tiden 
tæller i det øjeblik, hvor der er betalt 
til stambogen.

For ejerskifte er reglen, at hesten 
SKAL være ejerskiftet inden 15 dage 
efter købet.

Skal du have lavet en farvegentest 
på din hest, så husk at der stadig 
er tilbud på 2 heste. Bestiller du for 
to heste, får du den ene gratis. Har 
hestene allerede givet blod til den 
fælles blodbank i Spanien, skal du 
kun udfylde en ansøgningsblanket 
og sende den til foreningen. Herefter 
sørger stambogskontoret for resten. 
Har hesten ikke givet blod, får du 
tilsendt en blanket og et blodtype-
kort, som en af de godkendte dyr-
læger skal udfylde.

Heste, der har fået foretaget en 
farvegentest på andre laboratorier, 
end det benyttede via stambogen, 
kan ikke få resultatet offentliggjort 
i stambogen. 

VIDEREKÅRING I BELGIEN

I forbindelse med det opfølgende 
stambogskursus, som blev afholdt 
i Belgien, var vi samtidigt inviteret 
med til den første viderekåring af-
holdt udenfor Spanien.

Der var oprindeligt tilmeldt 18 heste, 
men antallet blev reduceret til 11. 
Der var 9 hingste og 2 hopper. Ud 
af de 11 heste gik kun 3 igennem 
nåleøjet - alle hingste.

Forinden selve viderekåringen skal 
hestene have gennemgået en under-
søgelse af deres reproduktionsappa-
rat. Tegn på abonormaliteter og/eller 
sterilitet gør, at hesten allerede her 
ikke kan stilles til viderekåringen.

Først bliver hestene målt, og der er 
væsentligt flere mål, end vi ser til 
f.eks. en basiskåring. Eneste dis-
kvalificerende mål er stangmålet. 
Hingstene skal min. være 155 cm og 
hopperne 153 cm.

Efter opmåling skal hestene møn-
stres i alle 3 gangarter. En dårlig 
mønstring kan allerede her betyde et 
farvel til en viderekåring. 

Hestene skal min. opnå 90 point ved 
mønstringen for, at de kan gå videre 
til rideprøven. 

Til rideprøven skal der vises nogle 
specifikke øvelser i alle 3 gangarter, 
og dommeren står inde i arenaen 
og fortæller, hvad han gerne vil se. 
Man må godt vise sidebevægelser og 
changementer.

Mønstring og rideprøve skal min. give 
70 point, før hesten er godkendt. Så 
her sker den næste selektering.

Dernæst skal hesten have taget 
røntgenbilleder af benene på stedet, 
og resultatet sendes til Spanien. Er 
hesten ren i røntgen, får den sin vi-
derekåring.

En viderekåring er noget helt an-
det end morfologiske konkurrencer. 
Disse to ting må ikke forveksles med 
hinanden. Morfologiske konkurrenc-
er er “skønhedskonkurrencer”, hvor 
viderekåringen er en bedømmelse 
af hestens racetypiskhed, gangarter, 
ridelighed og temperament til brug 
for avlen.

Der tages mange mål af hele 
hesten.

Machicco var en af de få, der gik 
igennem nåleøjet. Super hest 
med lækre gangarter og det 
sødeste sind.

Der blive taget røntgen af 
hestenes ben umiddelbart efter 
rideprøven. Dyrlæen skal være en 
af de godkendte dyrlæger i det 
pågældende land - og røntgenfo-
tos skal være digitale.



Priser i foreningen 2010
KODE YDELSE PRIS

103 Indskrivning af føl pr. stk. 1.050 kr.

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

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

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

231 Kopi af ejerskabskort 500 kr.

243 Farvegentest (blodprøve) 700 kr.

309 Eksport certifi kat 400 kr.

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

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

504 Genotype (blodprøve) 800 kr.

516 Blodanalyse (DNA) 800 kr.

528 Forældre verifi kation (blodprøve) 800 kr.

607 Ændring af hestens navn 1.100 kr.

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

700 Avlerkode 1.480 kr.

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

Bedækningsattest pr. stk. 110 kr.

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

B-medlem - støtte/passiv medlem 300 kr.

ANNONCEPRISER I PASO ESPAÑOL

FARVER SORT/HVID

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

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

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

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

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN

Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

Hingstekatalog pr. hest pr. år. inkl. præsentation på hjemmesiden 400 kr.

Hingstepræsentation på hjemmesiden 200 kr.

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


