
 

 

 

Velkommen til dette første nyhedsbrev med en ny ’redaktør’ ved roret. Noget af det, som blev besluttet på 

foreningens generalforsamling, lørdag 11. juni. Referat fra generalforsamlingen følger…  

I er alle velkomne til at sende noter eller helt løse idéer ind til nyhedsbrevet. Jeg vil bestræbe mig på at 

sende ud hvert kvartal. Send til mail@lonenyhuus.com 

*** 

I takt med, at der kommer flere og flere lusitanoer til Danmark, følger flere og flere undervisere. De 

kommer nærmest i en stime. Først var der Rodrigo Matos på Skovsmosegaard i Stenløse. Derefter gæstede 

Cesar Lerias både Granly i Kokkedal og Wilhelmsborg. 

Joao Lynce har endnu engang været her – og 

inspiceret, hvordan det går med hans egne heste, 

blandt andet Hanne Nørgaards Bromo (th) og 

givet guldkorn til andre ryttere. Der meldes om 

glade deltagere over hele linjen.  

Selvom kurserne både kan fremvise dansk 

varmblod, PRE og knapstruppere, er det især 

ejere af lusitanoer, der nyder godt af 

underviserne og deres store viden om lusitanoer.  
 

 

 

Der er heldigvis også eksempler på, at hestene 

kommer lidt ud af lusitanoreservatet og bliver vist 

frem. For eksempel hingsten Tomas (tv), som pas 

de deux’ede sammen med PRE hingsten Dunero 

III til hingstedag i Viborg.  De to iberiske hingste 

endte på en 2. plads.  
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Også den nye ejer af Emigrante, Line Schock Jepsens avl, har planer om at føre sin hingst frem. Med hendes 

indsats er det nu blevet muligt også at kåre lusitanoer indenfor palomino-forbundet.  

Og til slut må vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at de mange dygtige undervisere atter kommer til 

Danmark. Rodrigo Matos kommer til Skovsmosegård ved Stenløse 26.- 28. august. Til september gæster 

César Lérias både Kokkedal og Wilhelmsborg og til oktober er det Joao Lynce’s tur. I skrivende stund er der 

stadig pladser på alle kurser.  

DET KORTE 

For interesserede hoppeejere kan vi oplyse, at det også er muligt at få kølesæd sendt fra blandt andet 

Champion of the Champions fra Golega 2008, Zimbro.  

Vi kan også fortælle, at vores alle sammens formand, Fie Feldt stadig er working student hos Joao Lynce 

nede i Portugal. Og at Katrine Boelsgård er blevet den lykkelig ejer af et hoppeføl efter hendes egen 

Querida og den endnu ikke kårede hingst, Cravo.  
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