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Leder

Her ved deadline sidder jeg og 
kæmper med varmen! Det har faktisk 
været en god sommer vejrmæssigt 
med mange solskinstimer. Skal jeg 
brokke mig lidt, så må det være 
over den meget ulige fordeling af 
vandmængder – og i det hele taget 
de manglende vandmængder! Vi er 
ikke nemme at stille tilfredse med 
det vejr, men vi tænker jo naturligvis 
også på vores firbenede venner. For 
meget vand – mudder, ødelagte 
græsfolde. For lidt vand – tørke, 
græsset gror ikke, ingen græs til 
hestene!

Men det værste er nok de voldsomme 
prisstigninger, vi har haft på bl.a. 
foderstoffer. Også gødningen har 
fået et kraftigt ryk opad på næsten 
70%, og det betyder, at selvom 
høsten var god, så koster halm, hø, 
wrap og korn noget mere end de 
øvrige år. Selv landmændene er godt 
knotne over det. De tjener ikke mere 
på deres varer, når prisstigningen 
går til bl.a. kvælstofafgifter, og hvad 
ved jeg! Vi skal forberede os på, at 
det bliver lidt dyrere at holde hest 
– og hestepensionerne sætter også 
deres priser op af samme grund.

Sommeren – og især forsommeren 
– har budt på mange tilfælde af 
forfangenhed hos hestene rundt 
om i landet. Det flotte solskin og 
de meget kolde nætter gør, at 
sukkerstoffet Fruktan ophober sig i 
græsstråene, og når hestene spiser 
det, får de den forgiftning i tarmen, 
som udvikler forfangenhed. Så når 
vi har en forsommer – april og maj 
måned – hvor der er masser af sol 
om dagen og lave temperaturer 
om natten, så lad ikke dine heste 
gå på døgnfold. Er der kolde 
nætter, så luk hestene på stald for 
natten og luk dem på græs i løbet 
af formiddagen, hvor græsset er 
dampet lidt af i solen. Og brug gerne 
3 – 4 uger til at græsse hestene ind 
i. Forfangenhed er enhver hesteejers 

skræk, og det har desværre kostet 
en af medlemmernes PRE heste 
livet her i år. Læs også artiklen om 
forfangenhed i Paso Español, juni 
2006.

En hurtig tur rundt i diverse 
hestemedier fortæller meget om, 
hvordan folk holder hest i dag. Det 
er ikke længere delt op i to lejre 
– næh – i dag holder man hest på 
flere forskellige måder, og der bliver 
ofte set skævt til den ene eller anden 
måde, fordi man enten ikke ved nok 
om måden; ikke vil sætte sig ind 
i måden eller mener, at ens egen 
måde er den eneste rigtige! Min 
konklusion er, at hestefolket godt nok 
er blevet snævertsynede! Og ikke 
nok med det! De ”nye” hestefolk gør 
ikke nok – eller slet ingenting – for 
at sætte sig ind i, hvad det vil sige 
at have hest, herunder hvilke behov 
hesten har, hvad hesten skal have at 
spise, hvornår den skal have smed, 
forsikringer, vaccinationer, ormekure 
osv. osv. osv. Det er altså en 
underlig og også meget alarmerende 
tendens, der er i vores samfund, at 
dyr bliver behandlet som ting! Den 
slags mennesker burde skynde sig at 
sælge hesten og købe sig en cykel i 
stedet for.

Og nu – efter 5 års pause – skal vi 
afholde DAMOCHA! Jeg krydser fingre 
for, at flere, end vi nogensinde havde 
forventet, har meldt deres heste til 
på nuværende tidspunkt. Jeg er 
udmærket godt klar over, at der ikke 
har været særlig lang tidsfrist, men 
det har der været flere årsager til. 
Den vigtigste er, at vi har modtaget 
et sponsorat fra ANCCE. Det fik vi at 
vide på kurset i Sevilla i slutningen 
af juni, men svaret kom først sidst 
i juli. Vi ville ikke sende hverken 
propositioner eller tilmeldinger ud, 
før vi vidste, hvad vi havde at gøre 
godt med rent økonomisk. Det har 
meget stor betydning, om det koster 
1.000 eller 1.500 kr. at melde sin 
hest til. Bare få hundrede kroner er 
nok til, at medlemmerne kun vælger 
at tage én hest med i stedet for to 
eller tre. 

Tidligere holdt vi basiskåring og 
DAMOCHA adskilt. I år har vi valgt 
at slå de to begivenheder sammen, 
for der er sikkert mange, der ønsker 
at melde til begge dele. Og når 
de holdes samme sted, kommer 
omkostningerne for faciliteter m.v. 
også ned på et mere rimeligt niveau 
pr. hest. Det er nok smartest at 
holde disse begivenheder hver for 
sig, og det bedste vil nok også være, 

at basiskåringen vil have opsamling 
to eller tre steder i lander, som vi har 
gjort tidligere. Det er bl.a. en af de 
ting, som vi vil tage op til evaluering, 
når arrangementet er vel overstået. 

Jeg glæder mig i hvert fald meget, 
og jeg har allerede lidt nerver på, 
for jeg har den ældste af mine to 
ungheste med. Vi synes jo alle, at 
vores heste er verdens 8. vidundere! 
Men hvad mener dommeren? Under 
alle omstændigheder har jeg den 
indstilling, at selv om dommeren har 
dømt min hest ned, så vil den stadig 
være den samme, dejlige hest – og 
ikke mindst ridehest – for mig. Og 
jeg vil acceptere, at min hest ikke 
får så gode point, som jeg måske 
håber på, for er hun ikke god nok til 
avl, så får hun heller ikke nogen føl 
hos mig. Jeg ønsker ikke at avle på 
noget hestemateriale, som ikke er 
godt nok. Som avler må man jo også 
selv skille fårene fra bukkene og se 
på sine egne heste med objektive 
øjne.

Jeg glæder mig meget til at se 
og møde jer alle den 13. – 14. 
september på Egholm Gods til godt 
samvær og god sportsånd sammen 
med vores heste.

Charlotte Eichel Larsen
Redaktør
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Formandens klumme

Sommerens aktiviteter er vel 
overstået, og efterårets aktiviteter 
er godt i gang.

STATUS ANCCE
Sommerens store begivenhed er 
vores samarbejde med ANCCE/LG 
ANCCE (stambogen). 
Vi er nu godkendt som 
samarbejdspartner med stambogen 
og har i den forbindelse modtaget et 
meget fint diplom, som bevis på den 
ære og tillid, som er givet til vores 
forening.
Desuden har Charlotte Eichel 
Larsen og Maybritt Rønn været 
på kursus hos ANCCE i Sevilla og 
er blevet udlært og udnævnt til 
autoriserede ANCCE medarbejdere 
med direkte online til LG ANCCEs 
system og kan fremover indberette 
alle nødvendige data til ANCCE samt 
udskrive alt; med undtagelse af pas 
og ejerskabskort. Når alt dette er 
blevet indkørt, vil papirbehandlingen 
og ekspeditionstiden kunne ske 
indenfor få dage. Alt er i opstart p.t., 
og mange ting skal dog fortsat på 
plads, men nu får vi styr - og ikke 
mindst indflydelse - på dette meget 
vigtige arbejde, som har været et 
stort problem gennem årene, ved 
at avlerne ikke har kunnet få deres 
dokumenter hurtigt og enkelt. 

SOMMEREN DER GIK 
Vi havde i sommeren diverse 
promoverings aktiviteter, hvor flere 
af vores uundværlige og trofaste 
showheste og ryttere deltog, 
bl.a. ved ”Hestens Dag i Billund”, 
”Slagelse Festuge, Dyrenes Dag” 
og ”Bregentved Gods”. I Billund 
og Slagelse var foreningen tillige 
repræsenteret med en stand, 
hvor vi fik meget opmærksomhed 
og positiv respons, herunder fik 
Anette Thestrup en henvendelse 
fra ”Det ridende politi”, som havde 
bemærket vores hestes særligt gode 
og nervefaste temperament, hvilket 
vi selvfølgelig følger op på med stor 

forventning. 
I ANCCES medlemsblad, ”El Caballo 
maj-juni 2008, er der, meget 
apropos, en artikel om det spanske 
ridende politi, og om at deres valg 
af P.R.E. heste var et valg, de havde 
gjort pga. dens loyale, modige og 
karakterfaste temperament. Citat: 
”The PRE was not a requirement 
imposed by any administrative 
decision, but rather, was a free 
choice thanks to the honesty and 
heart of these horses, leading us to 
choose them as favorites”.

Roskilde Dyrskue og Det Fynske 
Dyrskue var igen i år en stor succes. 
Især fik vi ros fra Roskilde Dyrskue, 
da det var meget usædvanligt, at så 
ung og lille en avlsforening kunne 
stille med to samlinger. På begge 
dyrskuer var der store smil! Det 
havde ingen ende med de mange 
ærespræmier med såvel 23 og 24 
point.
På Roskilde, havde vi igen i år vores 
kære og dygtige hippolog, G. Halling 
Nielsen, til at bedømme vores dyr. 
Halling dømte som altid pænt og 
retfærdigt. Han bad os notere, at vi 
nu havde et godt grundlag for avlen i 
Danmark, og at det var nu, vi skulle 
skille fårene fra bukkene.  
Udover de flotte udstillingsresultater 
havde vi festlige dage i ”Huset på 
torvet”, hvor rigtigt mange kom 
forbi. Vi vakte opsigt, det vrimlede 
med mennesker i vores ”Hus”, 
også kendisser og journalister 
fra hesteblade m.v., man søgte 
oplysninger om vores forening og 
heste, en snak, en kop kaffe m.v., 
men alle sluttede af ved at falde i 
svime i vores lille biograf. Og ingen 
var herefter i tvivl, om, at Den 
spanske hes, virkeligt er et vidunder. 
(Foreningen takker for lån af 
fladskærms TV i ”biografen” til Annas 
kæreste Jacob, vi sparer nu seriøst 
sammen til et stort fladskærms TV.)

Halling Nielsen kunne overtales til 
at komme på ekstraordinært besøg 
om lørdagen, hvor han holdt en 
interessant ”demonstration af den 
spanske hest”, som blev afholdt i 
en indhegnet ”arena” foran ”Huset”, 
hvor Anne Schaumann Nielsen 
viste sin smukke hoppe Deseada 
(ærespræmie og 24 point), og Hanne 
Kapitanskas samling efter Rocina II 
(ærespræmie og 23 point), og Anna 
Vestergaards hingst, Ballesto II, 
gæsteoptrådte med piaff, spanske 
skridt m.v. 
Vi fik en fantastisk promovering 
og mange gode kontakter; også til 
andre avlsforbund.

EFTERÅRET STÅR FOR DØREN
Første efterårsaktivitet er Store 
Hestedag den 6. – 7. september 
på Roskilde Dyrskueplads, hvor 
foreningen også i år vil være 
repræsenteret med en stand. 
Promoveringen vil have fokus 
på publikum til ”basiskåring og 
DAMOCHA arrangementet”, som 
vil finde sted den efterfølgende 
weekend. Showholdet har den 
senere tid haft en del skadede heste, 
nye deltagere m.v., ligesom showet 
har måttet justeres hist og pist, så 
det er tilpasset hestesituationen 
p.t. Showet er meget sårbart, når 
et par øvede heste udtræder for 
en periode, da vi endnu ikke er så 
mange. Men der øves flittigt hver 
søndag i hele august måned, så vi 
arbejder meget engageret for at 
kunne præsentere et pænt show til 
Store Hestedag. Nye deltagere er 
altid velkomne og bliver integreret 
i deres eget tempo, og derfor kan 
alle, som har lyst, roligt prøve 
at deltage i vores træningsdage. 
Kontakt evt. bestyrelsesmedlem 
Anna Vestergaard.

BASISKÅRING OG DAMOCHA
Årets begivenhed bliver basiskåring 
og DAMOCHA, (Dansk morfologisk 
championat), den 13. og 14. 
september på Egholm Gods, Skibby. 
DAMOCHA er jeres mulighed for en 
morfologisk bedømmelse af jeres 
heste af en spansk dommer fra 
ANCCE. Det har meget væsentlig 
betydning, for avlen i Danmark, at 
man lader sine heste bedømme, 
således at man får en detaljeret 
bedømmelse, herunder dyrets stærke 
og svage sider, ”Nobody is perfekt”, 
hvilken viden også er værdifuld ved 
valg af hoppe og hingst. Såfremt vi 
skal have succes med vores avl i 
Danmark, er det meget væsentligt, 
at vi har viden om morfologien, 
således at vi kun benytter de egnede 
og kvalificerede heste til avl.

Det har været et stort arbejde 
med alle forberedelserne til 
arrangementet, og der bliver også 
brug for alle ressourcer ved selve 
afholdelse af arrangementet. 
Derfor har vi besluttet at udlade 
den planlagte dressur konkurrence 
for at koncentrerer os om 
basiskåring og DAMOCHA. Det 
samme gør sig gældende med det 
klargøringskursus, som vi gerne 
ville have haft afholdt forinden, hvor 
vi i stedet kan tilbyde køb af DVD 
om klargøring af hesten til nedsat 
pris i forbindelse med tilmelding. 
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Vejledning i mønstringsregler og 
rideprøve for hingste er lagt ud på 
hjemmesiden.
Dressurkonkurrencen vil blive afholdt 
ved senere lejlighed.

Vi har modtaget et tilskud fra ANCCE 
på 15.000 kr. Beløbet har medvirket 
til, at vi kan holde deltagerprisen 
nede på et rimeligt niveau + bro 
tilskud til medlemmer, som skal over 
broen. Tilskuddet er udelukkende 
givet til DAMOCHA, hvorfor der 
ikke kan ydes tilskud til broafgift 
til deltagere, som alene skal til 
basiskåring.

DAMOCHA og basiskåring er et dyrt 
arrangement, og foreningen søger 
stadig sponsorer. Vi kan tilbyde 
reklame i programmet og fribilletter 
til arrangementet, hvis nogen vil 
sponsorere et beløb eller en præmie 

m.v., alle bidrag er velkomne. Det er 
vigtigt for foreningen og avlsarbejdet 
i DK, at der kommer rigtigt mange 
og støtter op om arrangementet. 
Jeg beder jer alle støtte op om 
DAMOCHA 2008. Det vil være mig 
en stor bekymring på P.R.E. avlens 
vegne i DK, hvis vi også bliver nødt 
til at aflyse denne gang. Vi vil være 
nødsaget til at aflyse, hvis der ikke 
er min. 30 tilmeldinger, da der i så 
fald ikke er økonomisk grundlag for 
gennemførelse af arrangementet, på 
trods af tilskuddet.

Det er af afgørende betydning for 
foreningens eksistens og formål, at 
alle vores medlemmer bestræber 
sig på at deltage og slutte op om 
foreningens DAMOCHA. Det har 
betydning for hele vores seriøsitet, 
både på den korte og den lange 
bane, også for det enkelte medlem. 

Jeg opfordrer til jeres aktive 
engagement på alle områder. Også 
små bidrag til engagementet har 
betydning, således at vi kan løfte 
opgaven i samlet flok, hvilket er en 
forudsætning for, at DAMOCHA kan 
blive en succes.

NB! SICAB. 
Sevilla, den 25. – 30. november 
2008. 
Læs om arrangementet på 
www.ancce.es

HÅBER AT SE JER ALLE SAMMEN TIL 
DAMOCHA.

Godt efterår!

Lisbeth Spindler
Formand

6. og 7. september 2008

Tilmelding til heste til Store Hestedag 
er nu åben, tilmelding kan ske på 
www.storehestedag.dk Der vil igen 
i år være rig mulighed for at opleve 
P.R.E. hesten. I år vil der både være 
udstillede hingste, hopper og føl, og 
der vil også være et show. 
Dansk P.R.E. Avlsforenings showhold 
stiller i år op med et brag af et 
show. 
Udover de mange P.R.E. heste, 
som der vil være mulighed for at 
opleve, vil der også være et stort 
ryttermarked og en masse andre 
sjove og flotte aktiviteter med 
hesten i centrum. 
Det er to sjove og lærerige dage med 
heste og en god mulighed for at se 
mange forskellige hesteracer.

Dansk P.R.E. Avlsforening vil være 
repræsenteret med en stand, hvor 
P.R.E. hestene vil være opstaldet. Vi 
håber, at møde så mange af jer som 
muligt til et par hyggelige dage. 

På gensyn

Store hestedag
Træning med showholdet

Der er nu ikke længe til årets Store 
Hestedag på Roskilde Dyrskueplads, 
så træningen til vores show er nu 
meget intensiv. 

Vi træner følgende dage på 
Hedehusgården i Hedehusene:

Søndag den 3. aug. kl. 16.00
Søndag den 10. aug. kl. 16.00
Lørdag den 16. aug. kl. 16.00
Søndag den 24. aug. kl. 16.00
Søndag den 31. aug. kl.16.00

I øjeblikket er vi et hold på ca. 8 
heste. Der er både hingste, vallakker 
og hopper, som alle går side om side 
og arbejder flot på trods af de mange 
hormoner, som er tilstede. Vores 
showkoordinator er Kirsten Reuter, 
som har lavet et rigtig flot program. 
Hun hjælper ved hver træning og 
koordinerer rytterne på banen. Alt 
dette gør hun helt frivilligt, og vi vil 
da lige benytte lejligheden til give 
hende en stor tak for sin indsats. 

Foreløbig er det kun lykkes at få 
samlet et showhold på Sjælland, 
men vi håber at kunne inspirere flere 
- især på den modsatte side af broen 
- til komme ud og lave lidt mere 
showridning. Det er en rigtig god 
måde at vise hestene frem på, og det 
er sjovt for alle, der deltager - både 
heste, ryttere og hjælpere. 

Der kommer jævnligt nye ryttere til 
vores showhold, hvilket vi er rigtigt 

glade for, da vi altid kan bruge flere 
heste og ryttere. Sidder I derude 
og får lyst til at deltage, så er I 
meget velkomne til at kontakte Anna 
Vestergaard på telefon 27 11 81 16 
eller pr. mail på anna@pre-horse.dk 
Har I spørgsmål, eller ved I evt., hvor 
det kunne være interessant at lave 
show, eller er I bare interesserede i 
at være med, må I endelig ikke holde 
jer tilbage. Jeg håber at høre fra jer. 
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Det Fynske Dyrskue 2008

Ebano LXXI var særdels velgående, og roserne til bedømmelsen ville heller ingen ende tage! Ved fremvisningen for hånd, 
måtte John Rønn finde de meget lange ben frem for at følge med, og Ebano var så godt i gang, at han travede videre ud ad 
banen med John i fuldt firspring.

af Mette Andersen

Det fynske dyrskue var i år 
repræsenteret af 5 heste.  Vi havde 
været så heldige i år at få vores helt 
egen stald, så det var ren luksus. 
Og det var samme stald som sidste 
år, så folk vidste, hvor de skulle 
finde os. Og det bar hele skuet 
præg af. Vi havde rigtigt mange 
besøgende - både gengangere 
fra sidste år og en del nye. Der 
var stor interesse omkring vores 
heste, og mange sedler blev uddelt. 

Torsdag aften blev de unge indlogeret. 
Maybritt og John kom med MANDON 
V, AGUILITO XI, SEVILLANO XLII. 
Jeg selv kom med Maximus Z Of 
Rohan. Fredag morgen kom Maybritt 
og John så med den sidste, nemlig 
deres avlshingst EBANO LXXI. 

Fredagen gik med bedømmelser, 
og de to drenge fik følgende 
karakteristik: 

Sevillano XLII - 23 point + 

ærespræmie:
Særdeles stor vallak af særdeles god 
og muskuløs type. Passende dyb 
og bred, typerigtigt hoved. Velrejst 
hals, særdeles god skulder og god 
manke. Velformet kryds og passende 
føre lemmer. God i skridt og trav.
Udtaget til skuets bedste vallak og 
landede ca. midt i feltet.

Ebano LXXI - 24 point + 
ærespræmie:
Særdeles ædel type, passende dyb og 
bred. Udtryksfuldt hoved, velrejst og 
velformet hals, særdeles god skulder 
og manke. God overlinie, velformet 
kryds, passende føre lemmer, dog 
lidt rette bag. Særdeles god skridt 
og særdeles god bevægelse i trav.

Han blev udtaget til konkurrencen 
om skuets bedste hingst og blev nr. 
2 bare 2 point efter nr. 1. Ebano fik 
klart den bedste type bedømmelse 
og kun et lille sving på banen 
gjorde, at han »kun« blev nr. 2. 

Der blev hoppet en ekstra gang, 

da de fik deres point til selve 
fremvisningen. Vi var meget glade. 

Lørdag skulle Ebano til 
hingstefremvisning, og han viste 
sig frem på bedste vis. Der var ikke 
én på pladsen, der var i tvivl om, 
hvem den smukke, hvide spanske 
herre var, og hans gangarter var til 
at gøre selv den bedst gående DV 
misundelig. Han var flyvende. Jeg 
stod med et stort bredt smil på. Han 
var overbevisende. Efterfølgende 
blev stalden nærmest bombarderet 
af folk, der skulle se ham. 

Lørdag eftermiddag skulle vi så på 
banen med vores unge hingste. 3 
stk. 3 års. 2 for lange liner og 1 i 
longe på kapsun. Vores ønske var at 
vise vores heste frem på forskellige 
alderstrin og uddannelsesniveau, 
og de unge drenge tog det meget 
pænt. Det var ikke til at se, at 
Aguilito var i byen for første gang. 

Søndag gik med ærespræmie til 

Stor P.R.E. Succes
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Sevilliano XLII og Ebano LXXI, og 
det var første gang i den weekend, 
at vi fik regn. Det fik vi så til gengæld 
også lige i den time, hvor de var til 
præmieudddeling, så det var våde 
heste, der kom retur. Maybritt og 
John fik testet, om deres spanske tøj 
kunne holde vand. Det kunne det!! 

Søndag eftermiddag skulle de 
unge drenge så på banen igen. 
Desværre var de så forsinkede, 
at vi kun fik små 4 minutter på 
banen. Men set, det blev de. 

Alt i alt blev det et skue med stor 
interesse, Maybritt og John nærmest 
fløj ind og ud af stalden med de 
mange heste, og ingen var i tvivl ,da 
vi tog hjem søndag, hvor de spanske 
stod, og at de også kunne klare sig 
på dressurbanerne herhjemme. Vi 
var trætte men glade efter nogle 
gode dage med mange besøgende 
og megen positiv respons på vores 
heste. 

Øverst tv.: Sevillano XLII.

Øverst th.: Mandon V og John Rønn

I midten: Maximus Z of Rohan

Nederst tv.: Aguilito.
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Tre meget glade heste ejere med deres lige så veltilfredse avlshopper, der er belæsset med rosetter! Roskilde Dyrskue var i år 
en meget stor succes for PRE hestene, og især de voksne avlshopper var af særdeles god kvalitet. Og generelt var der virkelig 
noget godt hestemateriale at fremvise for publikum i år.

Roskilde Dyrskue 2007

af Charlotte Eichel Larsen

For andet år i træk skulle vi opleve 
det mest herlige sommervejr til årets 
store dyrskue i Roskilde. Det var dog 
ikke 30 grader i skyggen som sidst, 
og det var vi glade for. Hverken dyr 
eller mennesker trives i for varmt 
vejr. 

På grund af foreningens 15 års 
jubilæum havde vi fået Huset på 
Hestetorvet. Torsdag mødtes jeg 
med Lisbeth og Niels, som allerede 
var i fuld sving med at omdanne det 
lille hus til et spansk mekka. Niels 
er ret kreativ, og han havde bl.a. 
hængt et stort dannebrogsflag ud 
som baldakin over døren. På alle 
vægge hang der billeder, collager 
og malerier af spanske heste, og 
bordene bugnede med reklameting, 
foldere, blade, bøger og plakater. 
Og der var også en biograf. En 
37” fladskærm fyldte det meste af 
bagvæggen og viste lækre videoer af 
P.R.E. heste nonstop. Det var et stort 
hit hos bl.a. børnene på skuet, men 
også mange interesserede kom ind 

Fantastisk come back til Rocina II

og kiggede med.

I år skulle P.R.E. hestene ikke lave 
show, men traditionen tro gik to 
repræsentanter med i Roskilde 
Kvadrillen, som altid åbner Det 
Store Hesteshow. Anne Schaumann 
Nielsen red med på sin hoppe 
Deseada LXXXI, og så var det 
meningen, at Sara Krabbe skulle 
være den anden rytter på sin hoppe 
Comprometedora. Men Saras hoppe 
var ikke helt rengående efter en lille 
skade, så nu var gode råd dyre. Men 
der skulle ikke gå længe, før det 
problem blev løst. Irene Bothmann, 
som havde lånt den 2 årige P.R.E. 
hingst, Sueño, til udstilling, kørte 
straks hjem efter sin P.R.E. vallak, 
Lempa, i det øjeblik, vi havde fået fat 
i en ekstra boks. Så Irene og Lempa 
trådte til, og to P.R.E. heste kunne 
nu gå med i kvadrillen samtlige 3 
dage. Tak for din indsats, Irene.

Hele 11 P.R.E. heste og et enkelt føl 
var meldt til udstilling, så der var 

masser at kigge på. Og herudover 
stillede der to samlinger. Det er 
sjældent, at man ser mere end én 
samling pr. race til dyrskuet, så det 
kunne vi godt være stolte af. Hanne 
Kapitanska kom med 9 årige Chico IV, 
18 årige Rocina II, 9 årige Niña XXVII 
og 2 årige Llama, som er efter Niña 
og Chico. Mia Kerstens stillede med 
3 årige Chiquita, som er efter Rocina 
og Chico, så det var en stor familie, 
der stillede op til bedømmelse. 
Rocina, Niña og Llama stillede også 
i samling. Sara Krabbe kom med 
9 årige Comprometedora og 3 års 
tvillingerne Esmeralda og Esperanza. 
Hestene blev stillet enkeltvis og i en 
samling. Anne Schaumann Nielsen 
stillede med 14 årige Deseada 
LXXXI og 7 årige Agatera og hendes 
hingsteføl, Benigno, efter Libano 
III. Til sidst kom Irene Bothmann 
med den 2 årige hingst Sueño efter 
Kancha og Zagal XI.

Fredagen startede med hektisk 
aktivitet i staldene, hvor alle 
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heste blev pudset og poleret, så 
de strålede om kap med solen. 
P.R.E. heste og folk gik i samlet 
flok op til mønstringsbanerne, og 
G. Halling Nielsen gik straks i gang 
med stor iver og viden. Først blev 
hingstene bedømt, bagefter kom 
goldhopperne, dernæst unghopperne 
og til sidst samlingerne. Hanne 
Kapitanska havde investeret i det 
ægte spanske cobra udstyr med de 
brede halsremme og klokker. Der 
havde været trænet hjemmefra, 
og de tre hopper gik, som om de 
ikke havde bestilt andet. Det var et 
meget flot syn. Der var mange, der 
bemærkede klokkerne, og det tiltrak 
mange mennesker, som aldrig havde 
set noget lignende før.

Hestene fik følgende karakteristik og 
point:

Chico IV – 22 point

Velbygget hingst af helt god type. 
Køn af hoved og hals. God overlinie. 
Tilpas dybde og bredde. Velformet 
kryds med god hale ansætning. 
Tilpas føre og velstillede lemmer. 
Energisk bevægelse.

Sueño – 22 point

Ret velbygget hingst af helt god type. 
Lidt højtstillet. Køn af hoved og hals. 
Lidt lang af ryg og midterstykke. 
Velformet, lidt højtstillet kryds. 
Tilpas føre lemmer. Ret god 
bevægelse. Svingende for – især 
højre. En anelse snæver bag.

Deseada LXXXI – 24 point og 
ærespræmie

Køn og særdeles velbygget hoppe 
af god type. Køn af hoved og hals. 
God overlinie. Velformet kryds med 
god hale ansætning. Tilpas ført 
fundament. Dejligt udtryksfuldt 
hoved. Feminint præg. God, energisk 
bevægelse.

Comprometedora – 23 point

Køn hoppe af god type og meget 
racetypisk. Køn af hoved og hals. 
Stærk overlinie – dog lidt høj af 
lænd. God dybde og bredde både for 
og bag. Bredt og velformet kryds. 
Tilpas ført fundament/lemmer. Bred 
bringe. Energisk bevægelse – dog 
lidt vid fortil og stram bagtil.

Rocina II – 23 point

Velbevaret, velbygget hoppe af god 
type. Køn af hoved og hals. God 
overlinie, dog en anelse toppet 
kryds. Tilpas ført fundament – ikke 
for ført. Energisk bevægelse, dog lidt 
svingende for.

Agatera – 22 point

Køn, velbygget hoppe af god type. 
Køn af hoved og hals. God overlinie. 
God dybde og bredde. Velformet 
kryds. Tilpas føre lemmer. Lidt 
snæver bag i skridt, Svingende for i 
trav. Lidt stram lænd.

Niña XXVII – 22 point

Velbygget hoppe af god type. Køn 
af hoved og hals. Lidt lavt ansat 
hals. God overlinie. Velformet kryds. 
God dybde og bredde. Tilpas før af 
fundament. Ret god bevægelse, men 
stærkt svingende for.

Esmeralda – 23 point

Tiltalende unghoppe af god, barok 
type. Køn af hoved og hals. God skrå 
skulder. God overlinie. God dybde 
og bredde for og bag. Tilpas føre 
lemmer. God bevægelse.
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Esperanza – 22 point

Tiltalende hoppe af lettere type. 
God overlinie. God dybde og 
brede. Velformet kryds. God hale 
ansætning. Lidt let af fundament, 
indknebne forknæ og haser. Ret god 
bevægelse, dog snæver og vridende 
bagtil.

Chiquita – 22 point

Lidt højtstillet hoppe, men i øvrigt 
velbygget. God overlinie. Mangler 
lidt dybde og bredde. Let fundament. 
Energisk bevægelse, dog lidt 
svingende for.

Llama – 22 point

Tiltalende, velbygget hoppe af den 
lettere type. God overlinie. Tilpas 
dybde. Let af fundament. God, 
energisk bevægelse, let svingende 
for.

Samling efter Rocina II – 23 point + ærespræmie. Gik videre til konkurrencen 
om skuets bedste samling og opnåede en 3. plads.

Samling efter Comprometedora – 23 point + ærespræmie.

Ifølge G. Halling Nielsen ville han 
give 24 point for mønstring af 
begge samlinger, hvis man kunne 
det. Han var meget imponeret over 
fremvisningen af dem.

Det var glade heste ejere, der trak 
deres heste tilbage til boksene. 
Weekenden startede virkelig godt.

Efter bedømmelserne begyndte 
interesserede at indfinde sig i huset 
på Hestetorvet, og der blev snakket 
PRE heste og meget andet. Vi mødte 
også en del medlemmer, som kom 
og hilste på og i øvrigt spurgte om 
nyt om kåringen og Damocha – og 
ikke mindst om papirer på hestene. 

Vi kunne jo kun fortælle det, som 
er oplyst på hjemmesiden og her 
i bladet. Alt, hvad vi ved, bliver 
offentliggjort til vores medlemmer. 

Fredagen sluttede med det store 
Hesteshow, hvor Irene Bothmann 
med Lempa og Anne Schaumann 
Nielsen på Deseada repræsenterede 
vores race. Om fredagen er der altid 
lidt ekstra krudt i hestene, og de 
hoppede da også, da de kom ud for 
højttalerne. Men flot ser det ud med 
den store kvadrille, og i år var der 56 
heste, dvs. 28 racer, repræsenteret.

Lørdagen startede lige så smukt 
med solskin, og her var der mere 
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PRE på programmet. Deseada 
skulle gå gangartskonkurrence 
sammen de andre racer, som havde 
opnået toppoint til bedømmelserne 
om fredagen. Cora Schaumann 
red koncentreret på scenevante 
Deseada, og der var absolut ingen 
slinger i valsen. Vi mistede modet 
lidt, da Cora skulle ride sammen med 
en Trakehner og en Oldenborg, men 
der var ingen grund til bekymring. 
Ud af 22 heste fik de en 3. plads 
med 85 point. På 1. pladsen kom 
en Oldenborg hingst, som også blev 
Sjællandspræmiehingst i år og på 
2. pladsen kom en meget smuk og 
velgående palomino hingst. I det 
selskab var det fantastisk godt gået 
af Cora og Deseada. Endnu en roset 
blev føjet til samlingen.

Senere på dagen skulle der 
overrækkes ærespræmier i den 
store ring, og de tre PRE hopper, 
Rocina II, Deseada LXXXI og 
Comprometedora modtog endnu en 
roset og foreningens ærespræmie, 
en glashest fra Holmegaard, specielt 
udarbejdet til foreningen.

Agatera og hendes hingsteføl skulle 
også en tur i den store ring. Føllet 
var udtaget til konkurrencen om 
skuets bedste føl. De udtagede føl 
og hopper gik rundt i den store ring, 
og her sker så den første selektion. 
Agatera og føllet var stadig med i 2. 
omgang, men 1. pladsen gik til et 
shetlandsponyføl. Så den præmie 
mangler vi stadig at få fingre i. Vi må 
tage revance næste år.

Det var en stor fornøjelse at skue 
ned ad de 11 bokse ved siden af 
huset på Hestetorvet og se hestene 
stå og gumle veltilfredse i hø og 
lucerne og ikke mindst se de mange 
rosetter flagre i brisen.

Søndag var også solbeskinnet og 
meget varm. Endnu engang skulle 
PRE hestene i konkurrence, og 
denne gang var det samlingen efter 
Rocina II, der skulle konkurrere om 
skuets bedste samling. Stakkels 
Hanne havde pådraget sig en 
fibersprængning i læggen om 
fredagen. Hun trådte forkert på 
den noget ujævne mønstringsbane, 
så Anna Vestergaard sprang til i 

stedet. Hanne var noget ked af det, 
for hun havde trænet så ihærdigt 
med hopperne i cobra derhjemme 
og havde glædet sig til at fremvise 
dem. Anna fik lige en prøvetur, inden 
de skulle i ringen, og så var det ellers 
af sted og give den gas.

Det var pragtfuldt at se de 3 hopper 
gå i en rigtig cobra, og klokkerne 
i halsremmene bimlede, så folk 
vendte sig om. Inde i ringen gik 
Anna med hopperne, som om de 
ikke havde bestilt andet. Der blev 
først vist skridt på trekantbanen 
og dernæst trav. Men den danske 
mønstring går modsat i retning af 
den spanske mønstring, så der skulle 
løbes stærkt på ydersiden! Anna 
gjorde det fornuftige, at hun drev 
hopperne frem på de lige stykker 
og sigtede efter den første spand 
med blomster, som indikerede, hvor 
banen gik til. Så tog hun hopperne 
ned i skridt, vendte dem på en 
tallerken og travede ud af næste 
lige stykke. Det var et flot syn og 
fantastisk godt gået af Anna. Set 
i bakspejlet kunne hopperne godt 
have gået en hurtigere trav, men 
Anna turde ikke drive for meget på 
dem, for de skulle gå ordentligt, og 
Anna havde altså kun lige prøvet det 
en enkelt gang inden. Og det er jo 
altid nemt at være bagklog, men 
Anna var selv lidt ærgerlig, for det 
var kun 1 point, der skilte dem fra 
samlingen efter Frederiksborgerne. 
Resultatet blev, at Oldenborgerne 
løb med 1. pladsen med 271 point, 
så kom Frederiksborgerne med 251 
point og Anna, Hanne og hopperne 
fik 3. pladsen med 250 point. Til 
gengæld skete der noget, som man 
aldrig ser. Samtlige 6 dommere kom 
hen til Anna og gav hende hånden. 
De havde aldrig set en samling blive 
mønstret så flot og på den spanske 
måde. De var meget imponerede. 
Jeg skal love for, at Rocina II fik 
sig et velfortjent come back efter 
sin svære forfangenhed, som nær 
havde kostet hende livet. Som 18 
årig fremstod hun velgående, rund 
og lækker – en værdig repræsentant 
for racen.

Endnu en roset blev føjet til 
samlingen, og de tre hopper Rocina, 

Deseada og Comprometedora kunne 
næsten ikke løfte halsen for dem. 
Sikke en fantastisk weekend for 
PRE hestene. De gjorde sig virkeligt 
bemærket.

Søndagen sluttede, og både 
mennesker og heste var godt trætte. 
Der blev pakket sammen og sagt 
farvel, men det var med brede smil 
på ansigterne – og især hos Hanne, 
Anne og Sara. 

Næste år åbnes portene igen for 
dyrskuet i Roskilde, og jeg håber, at 
flere ildsjæle tager deres heste med. 
G. Halling Nielsen fik de hopper, 
som han efterlyste sidste år, og i år 
efterlyste han en matador inden for 
hingstene. Det kunne være sjovt at 
opfylde Hallings ønske til næste år 
med både følhopper og imponerende 
hingste.

Vi ses til Roskilde Dyrskue i 2009.
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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

1313

Jylland:

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

Botinero XXV
Skimmel, 169 cm
Blodlinier: Yeguada Militar, 
Cardenas Osuna
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Sulsted

Brioso XLI
Skimmel, 164 cm
Blodlinier: Pallares, Camar 
Galvez, Expasa, Bohorquez
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Laila Bøgh Frederiksen
98 26 13 79
Sulsted

Centenario XXVII
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Guiral Guarga, 
Yeguada Militar, Savermann
Pris: 6.500 kr. + moms
Ejer: Lis Kristiansen
20 16 82 66
Silkeborg

Guerrer
Skimmel, 165 cm
Blodlinier: Pallares, Cardenas 
Osuna
Pris: 6.500 kr. + moms
Ejer: Lis Kristiansen
20 16 82 66
Silkeborg

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

Fyn:

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

Sjælland:

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

Chiclanero XI
Sort, 159 cm
Blodlinier: Centurion, Militar, 
Salvatierra, Robles
Pris: 4.000 kr.
Ejer: Zuzette Kraft
26 28 48 22
Holbæk

Duque DS
Skimmel, 160 cm
Blodlinier: Agropecuarias. Lazo 
Diaz, Militar
Pris: 7.000 kr.
Ejer: Ninette Graugaard
21 24 93 33
Stubbekøbing

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

Sabio IV
Skimmel, 161 cm
Blodlinier: Nobleza, Romero 
Benitez, Terry
Pris: 4.500 kr.
Ejer: Lilli-Ann Hasselby
22 80 05 20
Hillerød

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

Baggrundsfoto: Christina Hauschildt



14 15

Referat fra bestyrelsesmøde
Primære bestyrelsesaktiviteter 

4. juni 2008 Telefonmøde ang. 
ANCCE kursus: Resume, se 
nedenfor
6.-8. juni 2008 Roskilde Dyrskue: 
Reportage se andetsteds i bladet
13.-15. juni 2008 Det Fynske 
Dyrskue: Reportage se andetsteds 
i bladet
23.-27. juni 2008 Kursus ANCCE: 
Reportage se andetsteds i bladet
29. juni 2008 Bestyrelsesmøde: 
Møde angående aftale om leje af sted 
til DAMOCHA med rytterforeningen 
Hviid på Egholm
27. juli 2008 Bestyrelsesmøde: 
Resume se nedenfor

Telefonmøde 4. juni 2008
Deltagere: Lisbeth, Charlotte, 
Anette, Zuzette, Maybritt, Heidi
Fraværende: Anna, Ann, Mette

Agenda:
Afgørelse angående ANCCEs 
invitation til kursus i Sevilla i deres IT-
system. Deltagelse giver os mulighed 
for at udstede bedækningsattester 
og andre vigtige papirer.

Afklaring:  

Alle er enige om, at det er meget 
vigtigt, at vi deltager i kurset. 
Invitationen gælder for to personer, 
og vi er enige om at sende 2 af 
sted.

Deltagere:
Charlotte tager af sted. Som 
udgangspunkt skulle Zuzette have 
været med, men har ikke mulighed 
for at få fri m.m. Maybritt har fået 
det til at passe, så hun kan komme 
med i stedet. På den måde får vi 
både en øst og vest for Storebælt til 
at deltage i kurset, og det kan der 
være en fordel i på sigt.

Økonomi:
ANCCE betale alt undtagen fly og 
aftensmad, og transport til og fra 
lufthavn.
Deltagelsen er så vigtig for 
foreningen, at vi besluttede, at 
foreningen betaler flyrejsen. 
Deltagerne indvilligede selv i at 
betale for deres aftensmad.

Andet:
Det er oplagt at tage spørgsmålet 
op om papirer på heste fra 2006 og 
tidligere, som vi ikke har fået endnu, 
nu vi skal ned og møde ANCCE. 
Zuzette laver en liste med de papirer, 
vi mangler og kopier af papirer, der 
er sendt af sted.

Bestyrelsesmøde 27. juli 2008
Til stede Lisbeth, Anette, 
Mette, Charlotte, Zuzette, Heidi, 
Anna
Fraværend Maybritt, Ann
1. DAMOCHA og Kåring  

Sted: Der har været tvivl om, hvor 
vi skulle holde DAMOCHA de seneste 
par uger, eftersom Egholm ikke 
kunne tilbyde hingstesikre bokse. 
Hesteriet på Egholm har imidlertid 
besluttet lave hingstesikre bokse, 
så nu er det endeligt besluttet, at vi 
bruger Egholm.
Egholm laver 12 faste hingstebokse 
og yderligere 6 solide rejsebokse 
kan sættes op. Bliver der behov 
for yderligere, bliver der lejet 
rejsebokse.

Propositioner: Vi rykker sidste 
tilmelding fra 15. august til 22. 
august, fordi vi ikke har fået sendt 
propositionerne ud endnu. Charlotte 
har heldigvis været ferm til at 
lægge klasser og beskeder ud på 
hjemmesiden om DAMOCHA, så 
medlemmerne kunne følge med på 
sidelinien.
Der bliver mange aktiviteter at holde 
styr på, fordi vi både holder kåring og 
morfologiske konkurrencer, og derfor 
aflyser vi dressurklasserne. Det er 
muligt, at vi senere på året holder 
arrangement med dressurklasser for 
alle. 

Tilskud fra ANCCE: Charlotte rykker 
for svar i starten af kommende uge, 
for det er vigtigt mht. til den pris, 
vi angiver for deltagelse. Vi har 
besluttet, at hvis vi får tilskud, skal 
det bruges på følgende (prioriteret 
rækkefølge):
• Brotilskud til medlemmer, der 
kommer vest for Storebælt
• Dækning af arrangementsudgifter, 
således at deltagerpris kan sænkes 

Regler ved morfologiske 
konkurrencer: Charlotte har lagt 
rideprogram for hingstene ud på 
hjemmesiden.

• Ved ridning af hingstene 
skal man enten bære fuld 
spansk påklædning eller fuld 
engelsk påklædning. Der må 
kun rides med to eller tredelt 
trensebid.

• Ved mønstring af hestene 
skal man bære tøj i diskrete 
farver. Charlotte laver et 
kort skriv om, hvordan 
hestene skal mønstres, som 
lægges ud på hjemmesiden. 
Hestene skal enten være 

i grime, showgrime eller 
kapsun. Bid er ikke tilladt 
ved fremvisning for hånd.

• Føl skal være i snor, når 
hoppen ikke fremvises. Dvs. 
så snart, det er hoppens tur 
til fremvisning, må føllet 
løbe frit, ellers skal det være 
i snor, så snart det er ude af 
sin boks. 

Sponsorater og gaver: Mette har 
været godt i gang med at finde 
sponsorer allerede. Alle leder videre 
og sender efterhånden status til 
Zuzette, som lister op, hvad vi får af 
sponsorpræmier.
Interesserede sponsorer kan få vores 
propositioner tilsendt, så de kan se, 
hvad der er at sponsorere. Hvis de 
sponsorerer, får de plads til en lille 
annonce i vores program (sendes til 
Charlotte), og de får fribilletter til 
arrangementet. 

Officials: Charlotte havde fundet en 
dressurdommer (Mette Koch), men 
eftersom vi aflyser dressurklasserne, 
får vi ikke brug for hende denne 
gang. Propositionerne skulle være 
sendt til DRF, da vi havde tænkt os 
at bruge en DRF-godkendt dommer, 
men det bliver ikke nødvendigt nu. 

Årgang 2006 og 2007: Der skulle 
gerne være papirer på vej for årgang 
2006, så de kan deltage. Vi vedtager, 
at føl fra årgang 2007 kan deltage, 
selv om de ikke endnu har papirer. 
Der er enkelte ældre heste, der 
endnu ikke har papirer, de får også 
lov at deltage.  

Klargøringskursus m.m.: 
Medlemmerne kan købe DVD om 
klargøring på hjemmesiden.

Andet: Lisbeth har fået skriv fra 
Richard Sapir Weise fra den svenske 
forening omkring deres erfaringer fra 
morfologiske konkurrencer. 
Vi skal alle sammen så vidt muligt 
være til disposition til at gøre Egholm 
klar fredagen op til DAMOCHA

2. Kursus hos ANCCE 
Charlotte og Maybritt har været 
på kursus hos ANCCE i Sevilla. Det 
var et super udbytterigt kursus. 
De har nu begge autorisation til at 
lave alt papirarbejde med hestene 
undtagen at udskrive ejerskabskort 
og stambog/pas. Mange ting skal 
på plads, men der begynder at blive 
sat skub i at lave ejerskabskort, 
bedækningsattester, osv. Mange 
heste blokeret i systemet pga. fejl i 
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forbindelse med ejerskab, avlerkoder 
m.m. 

3. Store hestedag 
Showholdet stiller med et show 
med 8-10 deltagere. Alle, der har 
mulighed for at hjælpe med stand, 
må gerne give besked til Anna.  

4. Øvrigt 
Vi har fået en henvendelse fra et 
medlem, der ønskede tilskud fra 
foreningen til at få sin hingst stillet 
til den fælles materialeprøve. Der 
var klar enighed i bestyrelsen om, 
at der ikke ydes tilskud til den slags 
aktiviteter fordi:

B & G Hestetransport
v/Bent B. Jørgensen
Buskebjærgvej 41

4296 Nyrup

Jeg kan tilbyde transport af heste til rimelige priser. Jeg 
har godkendelse og autorisation til transport af dyr. Jeg 
har selv hestehold og har mange års erfaring i håndter-

ing og kørsel af heste. Vognen er godkendt til transport af 
heste (under 8 timer).

Ring og få et godt tilbud
Tlf.: 57 89 10 15

Mobil: 25 78 53 15

• Afprøvning af hingsten i den 
fælles materialeprøve er i 
hingsteholders interesse 
både avlsmæssigt og 
økonomisk. 

• Foreningens mål og arbejde 
støtter primært op omkring 
aktiviteter i ANCCE-regi, 
eller aktiviteter, der kollektivt 
promoverer racen.

• Der er flere hingste end 
hopper i DK, og der er 
ikke økonomi til eller i, at 
hingste skulle have tilskud til 
aktiviteter af karakter som 
den fælles materialeprøve. 
I så fald skulle heste, der 

deltager i showholdet, heste 
der tager til stævner m.v. 
også have tilskud, og det har 
foreningen ikke økonomi til.

• Det er ikke i foreningens 
interesse at favorisere eller 
fremhæve nogle heste frem 
for andre. 

5. Næste møde: Hesteriet Hviid, 
Egholm, Fagerholtvej 2, 4070 Kirke 
Hyllinge. Klokken 12. Se deres 
hjemmeside: www.rytterforeningen
hviid.dk 

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

Vores nye samarbejdspartner 
Ny IT platform til gavn for alle
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På stambogskursus i Sevilla
af Charlotte Eichel Larsen

Den 30. maj 2008 fik bestyrelsen en 
mail fra ANCCE om, at de afholdt et 
kursus i administrering af den nye 
stambog for P.R.E. heste. I mailen 
blev det gjort klart, at vi skulle 
stille med to personer, og at der var 
mødepligt! 

Maybritt Rønn og jeg tog af sted 
til Sevilla den 22. juni, hvor kurset 
startede den 23. juni og varede frem 
til den 27. juni. ANCCE havde sørget 
for vores hotelværelser, og alle, 
der var indkaldt til kurset, havde 
værelser på hotellet. Vi var i alt 18 
personer, og det var foreninger fra 
Sverige, Holland, Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Ecuador, Costa Rica, 
Italien, Australien og England. Vi 
var en meget broget flok, men ikke 
desto mindre havde vi meget at 
snakke med hinanden om, og det 
viste sig også, at vi alle stort set 
havde de samme problemer og de 
samme spørgsmål.

Det var en meget stram tidsplan, 
der blev kørt for kurset, og vi blev 
undervist fra kl. 9 om morgenen til 
kl. 19.30 og aftenen. Vi blev kørt til 
og fra kursuslokalet i bus, hvor vi så 
i det mindste kunne få set lidt af den 
meget smukke by. 

Om mandagen blev vi budt 
velkommen af både formanden 
og næstformanden for ANCCE, 
og ikke mindst fik vi at vide, at vi 
efter kurset ville være en del af LG 
PRE ANCCE familien. Vi var så at 
sige autoriserede, internationale 
delegerede for ANCCEs stambog. 
Vi fik så en hurtig gennemgang 
af programmet og de forskellige 
ydelser, og vi skrev ned som gale. 
Spørgsmålene hobede sig op, så vi 
aftalte, at vi skrev vores spørgsmål 
ned og gennemgik dem dagen efter. 
Kurset foregik på både spansk og 
engelsk, så alle kunne være med.

Fra tirsdag gik vi så programmet 
slavisk igennem, og vi skulle 
selvfølgelig også selv prøve 
at lave de forskellige ting, 
så som bedækningsattester, 
indskrivningspapirer, blanketter til 
kåring m.m. Derudover fik vi også 
vist, hvordan vi kunne søge efter 
heste og stutterier i systemet, og 
det bedste var, at vi kan søge på 
alle kriterier for en hest: Både navn, 
codigo og microchip. Så skulle vi en 
dag få en henvendelse fra en, som 
har en hest uden pas men med en 
microchip i halsen, så kan vi søge 

i systemet og se, om hesten er i 
stambogen. Derudover kan man 
også indsætte kommentarer på 
hestene, f.eks. hvis hesten er stjålet, 
den er steril eller andet. Og så kan 
man naturligvis også se stamtræet 
på hesten.

Det gik hurtigt op for os, at vi efter 
kurset selv kunne lave størstedelen af 
papirarbejdet på PRE hestene i vores 
egne lande. Det eneste, vi ikke kan, 
er at printe pas og ejerskabskort. 
Ellers laver vi det hele selv.

Om tirsdagen knoklede vi løs, og 
vi var noget trætte, når vi vendte 
tilbage til hotellet om aftenen. 
Det var en meget stor mængde 
information, som skulle fordøjes. 
Vi snakkede meget med de andre; 
især svenskerne Gunilla og Jane og 
Catherine fra Australien. Emma og 
Mary fra England fik vi også sludret 
en del med, og det var rart at høre, 
at de var rendt ind i nøjagtigt de 
samme problemer som os – også 
mht. pas på føl fra tidligere årgange. 
Det skulle senere vise sig, at 
Danmark og Sverige var de lande, 
som havde færrest problemer med 
PRE hestene i hver deres land. F.eks. 
kunne australske Catherine tage 
hjem fra kurset med en stor mappe 
under armen, der indeholdt godt 
200 heste, som der var problemer 
med enten stambogsmæssigt, 
kåringsmæssigt eller blodmæssigt 
(DNA m.v.). Alle de heste skulle 
hun have fat i og få på plads inden 
31/12!

Om onsdagen begyndte der at falde 
en del ting på plads, og det hjalp, at 

vi selv sad med hver vores computer 
og arbejdede, samtidigt med at 
det blev vist på en projector på 
væggen. Om eftermiddagen besøgte 
vi så det blodtypelaboratorie i 
Sevilla, som fremover skal lave 
samtlige blodprøver på P.R.E. 
heste verden over. Laboratoriet 
hedder NBT – Newbiotechnic 
– og er et internationalt anerkendt 
laboratorium. Det blev grundlagt i 
1999 og har p.t. 23 ansatte. De har 
stor ekspertise i genteknologi og 
arbejder med både blod, planter og 
kornsorter. Derudover laver de også 
biologisk kontrol på fødevarer. 

Før i tiden, når man lavede DNA 
på f.eks. heste, indtastede man 
manuelt de 18 sæt bogstaver, som 
en DNA består af. Det gav mange 
fejl, som skulle rettes igen og igen. 
I dag foregår det elektronisk, men 
laboratoriet har stadig en meget 
stor arbejdsbyrde, eftersom DNA 
resultaterne fra Cria Caballars tid 
stadig skal indtastes manuelt. Ingen 
af disse DNA prøver er nogensinde 
blevet indtastet i et system, og et 
meget stort skab med hundredevis 
af kartoteksbokse vidnede om de 
mange prøver, som skulle indtastes 
manuelt. For at undgå indtastningsfejl 
i processen var der hele 3 personer, 
som tjekkede indtastningerne.

SADIEL, som har udviklet programmet 
til stambogen, har også udviklet 
programmet til laboratoriet, så de 
to programmer er integreret med 
hinanden – dvs. de ”taler sammen”. 
Dette gør ekspeditionstiden meget 
kort. I det øjeblik, at laboratoriet 
har lavet en blodprøve færdig, 

Fra venstre: ANCCE:Pedro Rey Alvarez, Gunilla Astren - Sverige, Maybritt Rønn, 
Jane Frödin - sverige, Charlotte Eichel Larsen
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går resultatet automatisk ind i 
stambogen og indsætter resultatet 
for den pågældende hest og kan 
verificere, at det er de korrekte 
forældre til føllet.
Efter gennemgangen af laboratoriets 
arbejde, fik vi en rundvisning og fik 
vist, hvordan deres udstyr virker. Det 
var meget interessant.

Om torsdagen arbejdede vi lystigt 
videre i programmet, og vi havde 
hele tiden arbejdet i en prøve 
version, så vi kunne lave fejl, uden 
at lave rav i det rigtige program. 
Men denne gang skulle vi lave 
både indskrivningspapirer og 
kåringspapirer til rigtige heste. Det 
var bare om at have tungen lige i 
munden! Om eftermiddagen kørte 
vi så ud til et stutteri, som er ejet 
af Juan Pedro Domecq. Udover, at 
han har sit stutteri, har han også 
avl af tyrefægter tyre. Hans familie 
er den ældst nulevende familie, 
som opdrætter disse tyre. Juan 
Pedro Domecq bød os personligt 
velkommen på engelsk og gav os 
en lille rundvisning i et showroom, 
hvor der var præmie og billeder fra 
utallige tyrefægtninger. Og de bedste 
tyre var blevet hovedmonteret – dvs. 
udstoppet hovedet – og hængt op på 
væggen. Det kan virke lidt bizart på 
os, at man her i det 21. århundrede 
stadig har disse ”gladiatorkampe” 
med tyre i Spanien. Men for spanierne 
hænger heste og tyrefægtning 
uværgeligt sammen. 
Men først var det hestene. Til at 
starte med gennemgik vi prototypen 
for en P.R.E. hest, og hvad vi skal 
kigge efter. En P.R.E. hoppe blev 
brugt som eksempel, og hun var ikke 
en fru hvem som helst! Hendes navn 
var Airosa CXVII, en viderekåret 
hoppe med utallige resultater fra 
morfologiske konkurrencer. Hun 

var gudesmuk, 
og vi sukkede alle 
højlydt. Det mest 
interessante var, at 
de havde tilredet 
hoppen og nu red 
hende jævnligt. Det 
er ikke så ofte, man 
oplever, at de gør 
det med hopperne 
i Spanien. Dernæst 
fik vi fremvist 
a v l s h i n g s t e n 
Empalagoso, som 
kommer fra det 
meget gamle og 
berømte stutteri, 
Pallares. Han var 
meget smuk og 
udtryksfuld. Og 
så skulle vi på 
arbejde. Først kom 
to hopper med 
deres føl, som skulle 
indskrives. Her så 
vi, hvordan blodtypekortene blev 
lavet, og hvordan dyrlægen udfyldte 
blanketterne. Til sidst kom en 3 års 
hingst, Sereno JP, som skulle kåres. 
På trods af hans unge alder kunne 
man sagtens se, hvilken lækker og 
racetypisk repræsentant han var 
for racen. Han blev basiskåret uden 
problemer.

Til sidst skulle vi så se tyrefægtning. 
Stort set ingen af os kursister 
bifalder dette, men opvisningen var 
kun træning med to unge tyre, og 
til sidst kom en kalv uden horn, som 
vi kunne prøve vores færdigheder af 
på. Disse tyre er opdrættet til at være 
rasende, og de kom som skudt ud af 
en kanon fra boksen og ind i ringen. 
Kalven var heller ingen undtagelse, 
men i det mindste fik den stanget 
mere end én tyrefægter.

Airosa CXVII, som har vundet utallige morfologiske 
konkurrencer. Foto: Maybritt Rønn.

Kalven vinder! Foto Maybritt Rønn.

Efter endt opvisning stod den på 
tapas og fodboldkamp. VM i fodbold 
var i fuld gang, og Spanien skulle 
spille mod Rusland i semifinalen. 
Den kamp vandt Spanien med 3 
– 0, så der var en hel del spaniere, 
der vågnede fredag morgen med 
gevaldige tømmermænd!

Så nåede vi til fredag – den sidste 
dag på kurset. Så var det nu, vi 

Avlshingsten Empalagoso og hans imponerende brændemærke fra Pallares. Empalagoso blev ikke længere redet pga. en “ten-
nisalbue” på venstre forknæ. Fotos: Maybritt Rønn.
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skulle stille spørgsmål, hvis der var 
noget, vi var i tvivl om. Vi arbejdede 
koncentreret i systemet, men blev 
afbrudt flere gange af strømsvigt. 
Det viste sig, at der om natten 
havde været en mindre brand i et 
generatorrum, så el-nettet blev 
konstant overbelastet. Vi måtte 
slutte en halv time før planlagt 
og vendte tilbage til hotellet til en 
god frokost. Hele bestyrelsen fra 
ANCCE var dukket op, og imellem 
dem Ignacio Candau, som har et 
af de bedste stutterier i Andalusien. 
Ignacio Candau inviterede da også 
interesserede til at besøge hans 
stutteri, og den chance ville hverken 
Maybritt eller jeg gå glip af. 

Ignacio sørgede for transport, 
og det var en længere køretur. 
Ignacio Candau er 6. generation på 
stutteriet, og stutteriet består af 
5 farme. Den første, vi besøgte lå 
nedenfor bjergene, og det var her, at 
hingstene blev tilredet og klargjort. 
Der var et dejligt ridehus og en stor 
udendørs ridebane. Vi fik fremvist 
hingste i forskellige aldre, og de 
var alle stort gående med masser af 
elastik, havde gode, kraftige knogler 
og en god højde, uden at det gik ud 
over prototypen for racen.

Dernæst kørte vi op i bjergene og ud 
på de meget kuperede fold og fandt 
først unghingstene. Her gik hingste 
på både 1, 2 og 3 år sammen i fred 
og harmoni. Der var en enkelt hingst 
på 4 år også, og han gik der, fordi 
han skulle genoptrænes efter en 
mindre skade på det ene bagben.

Så kørte vi igen op og ned af bakker 
og igennem flere låger for at finde 
hopperne. Det var en stor flok, og 
den ene var mere pragtfuld end den 
anden. Der var især tre hopper, som 
fangede mit øje, og det viste sig, at 
de alle var mellem 18 og 20 år! Det 
var umuligt at se på dem. På trods 
af, at de havde fået føl stort set 
hvert år, var de runde og muskuløse, 
og ryggen var ikke engang sunket 
på dem. Men mest overraskende 

var det, at ingen af dem havde så 
meget som ét eneste melanom, som 
skimler ellers vil få med tiden. Det 
var vidunderligt at se hestene gå 
helt naturligt på de store vidder, og 
landskabet var så smukt, at det helt 
tog vejret fra en. 

Det var nu blevet sent, og klokken 
halv elleve om aftenen blev vi inviteret 
på aftensmad i en lille hyggelig by. 
Vi sad udenfor, hvor vinden blæste 
varm og blid, og temperaturen var 
nu kun på 30 grader. Maden var 
pragtfuld, og vi fik snakket og stillet 
en masse spørgsmål. Så blev vi kørt 
tilbage til hotellet, og klokken var nu 
halv et om natten. Maybritt og jeg 
besluttede at pakke, inden vi gik til 
køjs, så vi var klar til afgang næste 
formiddag.

Lørdag aften kl. ti var vi så hjemme 
igen. Vi syntes, at det var længe 
siden, vi var taget af sted, og 
alligevel syntes vi også, at ugen 
var gået hurtigt. Kurset var meget 
lærerigt, og vi kunne simpelthen ikke 
vente med at begynde at arbejde i 
systemet.

6 års hingst fra Candau. Alle hestene på stutteriet havde gode, kraftige knogler, 
stor racetypiskhed og en størrelse på mellem 163 - 167 cm i stang. Foto: M. Rønn

Men inden vi overhovedet kunne lave 
noget i systemet, skulle vi først have 
styr på ejerskabet af samtlige heste. 
Vi kan ikke selv ændre ejerskabet 
på hestene i systemet – dette skal 
ANCCE gøre, og de gør det ikke, før 
vi har modtaget en underskrevet 
ejerskabserklæring fra ejeren af 
hesten. Derudover kan man heller 
ikke arbejde i systemet, uden at 
heste ejeren har enten en avlerkode 
eller en heste ejer kode. Alt bliver 
kontrolleret, og der bliver gjort 
status på alle P.R.E. heste, og hvor 
de befinder sig henne i verden.

I skrivende stund har vi allerede 
lavet bedækningsattester og nogle 
få indskrivningsblanketter, og med 
tiden kommer det hele til at køre på 
rutinen. Det bliver pragtfuldt at have 
meget mere styr på papirarbejdet 
og ikke mindst selv vide, hvor langt 
tingene er nået i systemet. Vores 
tålmodighed med ANCCE har vist 
sig at være givet godt ud, og jeres 
tålmodighed har været guld værd for 
foreningen.
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Hvad er hvad - og hvilken med hvad?
af Charlotte Eichel Larsen

På det seneste har bestyrelsen fået 
mange spørgsmål fra heste ejerne 
om kåring, DAMOCHA, blanketter 
og papirer. For især nye heste ejere 
kan det være svært at overskue, 
hvad der er kåring, og hvad der er 
DAMOCHA. Og specielt papirjunglen 
kan være lidt svær at finde rundt 
i. Som en af de to LG PRE ANCCE 
delegerede i Danmark vil jeg her 
forklare det punkt for punkt.

KÅRING 
Først og fremmest: Kåring har 
intet med DAMOCHA at gøre.
En kåring er en avlsgodkendelse af 
hesten. For P.R.E. heste findes der 
tre kåringsgrader: 

• Basiskåring
• Viderekåring (Qualificado)
• Elitekåring

En basiskåring er den mindste 
kåringsgrad. Her bliver hesten 
målt, og den skal overholde 
minimumsmålene for racen (du 
finder målene på vores hjemmeside i 
menuen RACEN/KÅRINGSREGLER). 
Hesten skal hverken mønstres eller 
rides til en basiskåring. Bliver hesten 
basiskåret, må den kun bedække/
blive bedækket naturligt.

En viderekåring er en højere 
kåringsgrad end basiskåringen. 
Her skal hesten igen overholde 
minimumsmål (den skal f.eks. 
have et højere stangmål), den 
skal have rene røntgenbilleder af 
benene, og den skal vise, at den 
kan reproducere. Hopperne skal 
enten være i fol eller have føl ved 
siden, mens hingstene skal have 
afleveret en sædprøve. Både hopper 
og hingste skal mønstres i alle tre 
gangarter, og hingstene skal også 
rides. Bliver hesten viderekåret, må 
den blive tappet/insemineret. Der 
er p.t. ingen viderekårede heste i 
Danmark.

En elitekåring er den højeste 
kåringsgrad. En hest kan blive 
elitekåret, hvis den har fantastiske 
resultater til konkurrencer, og dens 
afkom også har gode resultater. 
P.t. er der ingen elitekårede heste i 
noget land.

DAMOCHA
Først og fremmest: DAMOCHA 
har intet med en kåring at gøre.
DAMOCHA står for Dansk Mor-
fologisk Championat. Morfologiske 
konkurrencer er konkurrencer 

i eksteriør og bevægelser/
funktionalitet. Disse konkurrencer 
er vigtige for avlere, da de her 
får bedømt deres avlsdyr af 
en professionel dommer fra 
Spanien. Her bliver fårene skilt fra 
bukkene. Man kan stille heste til 
konkurrencerne, fra de er 1 år og 
opefter, hvor hestene er inddelt i 
aldersklasser. Heste fra 1 – 2 år skal 
mønstres i skridt og trav. Heste fra 
3 år og opefter skal mønstres i alle 
tre gangarter. Hingste fra 4 år og 
opefter skal også rides i et meget 
let dressurprogram (svarende til en 
LC).

ANSØGNING OM YDELSER
Der er pludseligt mange papirer at 
holde styr på, og det er nu også 
heste ejernes eget ansvar at sørge 
for, at de har orden i papirerne på 
deres heste. Jeg vil her gennemgå 
de mest almindelige ydelseskoder, 
og hvilke papirer du skal vedlægge:

103: Indskrivning af føl. Udfyld 
blanketten ANSØGNINGSBLANKET 
og vedlæg kopi af bedæknings-/
fødselsattesten. Send papirerne til 
den delegerede i dit område. Når du 
har betalt for ydelsen, modtager du 
2 stk. blodtypekort og blanketten til 
indskrivningen. Du får samtidigt et 
brev, hvor der henvises til en af de 
godkendte dyrlæger i dit område. 

115: ID til nyt pas. Dette kan 
ligne en indskrivning. Hvis hestens 
papirer er bortkommet, og hesten 
ikke har alle data i systemet, skal 
du søge om denne kode, hvis du vil 
have et pas på hesten. Undersøg 
dog først med den delegerede, hvad 
du har brug for. Udfyld blanketten 
ANSØGNINGSBLANKET og send den 
til den delegerede i dit område.

206+218: Basiskåring første og 
andet forsøg. Udfyld blanketten 
ANSØGNINGSBLANKET, vedlæg 
kopi af hestens papirer og send det 
til den delegerede i dit område.

220+231: Viderekåring første og 
andet forsøg. Udfyld blanketten 
ANSØGNINGSBLANKET, vedlæg 
kopi af hestens papirer og send det 
til den delegerede i dit område.

413: Ejerskabskort. Du skal søge 
om denne kode, hvis din hest har et 
rødbedefarvet pas, og den ikke har 
et ejerskabskort i forvejen. Udfyld 
blanketten ANSØGNINGSBLANKET 
og send den til den delegerede i dit 
område.

619: Ejerskabskort – ejerskifte. Du 
skal søge om denne kode, hvis din 
hest har et pas udstedt af ANCCE, 
og/eller den har et ejerskabskort i 
forvejen. Sælger skal underskrive 
ejerskabskortet. Køber/den nye 
ejer skal udfylde bagsiden af 
ejerskabskortet og underskrive 
det. Du vedlægger ejerskabskortet 
sammen med blanketten 
ANSØGNINGSBLANKET og sender 
begge dele til den delegerede i dit 
område.

700: Avlerkode eller heste ejer 
kode. En avlerkode er for dem, der 
vil avle med deres heste. En heste 
ejer kode er for dem, der enten 
ikke ønsker at avle med deres heste 
eller ejer en vallak. Heste ejere, der 
kun har en heste ejer kode, kan 
kun få lavet ejerskifte med koden. 
Andre papirer og ydelser kræver 
en avlerkode. Udfyld blanketten 
ANSØGNINGSBLANKET og NB! 
Ingen data på dine heste på denne 
blanket. Udfyld også blanketten 
Ansøgning om avlerkode og udfyld 
begge sider. Vedlæg også en 
ejerskabserklæring med data på 
dine heste. 

Du finder alle blanketterne på vores 
hjemmeside i menuen ANCCE/
BLANKETTER. Du kan se, hvad det 
koster i menuen ANCCE/PRISER.

HUSK! Send altid papirer, 
ejerskabskort og blodtypekort 
anbefalet!!! Det er en katastrofe, 
hvis papirerne bliver væk i posten.

Vigtig information
Du kan ikke få lavet hverken papirer 
eller ejerskifte på din hest, hvis du 
ikke har en avlerkode eller en heste 
ejer kode. 

Vi opfordrer samtidig alle heste 
ejere om at sætte sig grundigt ind i, 
hvad det vil sige at avle med heste 
af denne race, og hvilke papirer m.v. 
det kræver.



Prisliste
Avlerkode (kode 700) 1.250 kr.
Heste ejer kode (kode 700) 150 kr.
Ejerskabskort (kode 413) 375 kr.
Indskrivning af føl (kode 103) 687,50 kr.
ID til fornyelse af pas (kode 115) 687,50 kr.
Basiskåring og 2. forsøg (kode 206 og 218) pr. kode 675 kr.
Viderekåring og 2. forsøg (kode 220 og 231) pr. kode 675 kr.
Farvegentest (kode 243) 525 kr.
Eksport certifi kat (kode 309) 375 kr.
Indskrivningscertifi kat (kode 310) 190 kr.
Kopi af pas (hvis det er mistet/bortkommet) (kode 401) 585 kr.
Blodprøve (kode 504 A, B og C) 585 kr.
Ændring af hestens navn (kode 607) 785 kr.
Ændring af ejerskab (kode 619) 375 kr.
Bedækningsattest pr. stk. 100 kr.
Medlemskab - ejer af en P.R.E. 650 kr.
Medlemskab - passiv 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.
Bagsiden 1.600 kr. 1.300 kr.

ANNONCEPRISER HJEMMESIDEN
Salgshest pr. stk. 200 kr.

Bannerannonce i 6 måneder 500 kr.

Hingstepræsentation pr. år (præsentation hjemmeside, tekst medlemsblad) 200 kr.

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


