1, 2, 3, det er en prøve. Det er vist ved at være på tide at vi får sendt et nyheds brev ud. Jeg fik opgaven på generalforsamlingen, og så må jeg jo se om jeg kan løfte opgaven. Planen er at der skal
komme et nyheds brev ca. 4 gange om året. Det er så her at, i kommer ind i billede, for at dette her
skal kunne lade sig gøre så skal i også lave lidt. I må meget gerne skrive artikler, de kan indeholde
alt mellem himmel og jord, har i været til stævne, en tur i Portugal eller hvad det nu måtte være.
Denne gang vil der være lidt nyt fra Lone Nyhuus, Christina Bye Winding og Janne Jensen. Der vil
også være et referat fra det seneste bestyrelses møde. Ser frem til at høre fra jer og kom endelig
med ideer og artikler.
Af: Julie W. Lundholdt

En lille ny er kommet til
For godt åned siden, på årets korteste
nat, natten til den 21. juni, kl. 03.30

gik alarmen i gang. Kl. 4.00 var et lille
brunt hingsteføl kommet til verden.

Hvad skal barnet hedde? Det kan være svært at vide, når et væsen første

gang viser sig, om det er en Herkules

eller en Hipster. Eller Hermeto, Harlequin, Horatio, Hamleth eller Hector.
Da den lille herre havde kastet sig

rundt i nøjagtigt to uger, kom vi frem
til at det er en Hannibal.

Sladder
Julie er blevet nød til at sætte Emigrante til salg.
Der er kommet nye lusitanoer til Danske ejere, hvem det
må i høre mere om i næste brev.

En update fra syd sjælland.
I Maj var jeg ude at ride mit første stævne, en 4års gangartsklasse på Danubio,
i daglig tale; Sølvhingsten, og det tog han så pænt og roligt. Han kom stille og
roligt ud af traileren, og stod stille og opførte sig som havde han været til
stævne mange gange før, mens jeg sadlede ham op og fik gjort mit eget tøj
klar. I et virvar af hest, ponyer, brunstige hopper, meget bekymrede ponymødre og bilerne med trailere på der kom tæt forbi stod vi midt på en vej og
sadlede op. Jeg var lidt bekymret for hvordan det ville gå på opvarmningsbanen, da han ikke er så tryg ved at andre passerer tæt forbi, men det gik fint, og
ud over at hilse pænt med en lille brummelyd da jeg red på opvarmningen, var
der intet der afslørede ham som hingst.
Inde på selve banen gik han enormt fokuseret på sin opgave, og arbejdede virkelig godt og afspændt. Efter vores ridt kommenterede en af
tilskuerne, at det var fantastisk at se en hest der var så glad for, og koncentreret om sit arbejde.
Vi fik 6,50 for vores ridt, og jeg er meget tilfreds med hele Danubios
måde at tage oplevelsen på. En sand fornøjelse at have ham med i byen,
også anden gang hvor han tog det hele lige så pænt og fik komplimenter
for sin gode opførsel. Ridtet til vores andet stævne var, i mine øjne, meget bedre end vores første, selvom vi blev dømt lavere, nemlig til 6,16.
Jeg er bare lykkelig over, at have fået en fantastisk hest med et dejligt
sind, og en masse sjove spilopper i, der elsker at arbejde og fungerer
super godt både ude og hjemme. Jeg har allerede planlagt nye stævner
vi skal til i august og september så vi glæder os til at få en masse god
erfaring på stævnebanerne. Nå ja og så er vi begyndt på springtræning,
og dét er noget den unge mand kan lide, så engang i løbet af vinteren
håber jeg, at vi kan debutere i springstævner også.
Bataclã har været demo hest på epona.tv i et klip om klikkertræning, og det gik super godt. Anders Chortzen
fortæller mens Marianne rider og illustrer. Klippet kan ses på epona.tv's hjemmeside stadig, og det er fedt at
han fik sneget sig ind der, så han kan repræsentere racen fra en anderledes vinkel også.
Bataclã har været lidt længere om, at falde helt til end Danubio, og han blev desværre stresset når han kom 'i
byen' så er derfor blevet kastreret. Han elsker at komme på tur, og lur mig om ikke der kommer til at falde
nogle distancestævner af til ham og Marianne. Jeg har dog været så heldig, at få lov at ride ham ind imellem
og fået lovning på, at jeg må starte det første stævne på ham i september, og mon ikke også jeg kan få lov at
springe lidt på ham. Det er han nemlig helt eminent til, og meget mere velovervejet end Danubio. Marianne og
jeg joker ofte med, at hvis Bataclã var et menneske var han typen der altid folder sig tøj pænt sammen, og har
orden i sine sager, for han er meget velovervejet med alt, og ridemæssigt skal man være meget præcis, da han
ellers nok skal fortælle en, at man laver fejl. I foråret var Marianne på kursus hos Cesar Leiras med Bataclã,
hvor Cesar skulle ride ham. Det gik også fint, indtil Cesar bad om changementer, og ikke på den rigtige måde
åbenbart, for i hvert fald måtte han en tur ned i ridehusbunden.
Det er en stor glæde, at have fået de to drenge hjem, og selvom
de begge er veiga blod, er de næsten som dag og nat på alle
aspekter. Det er alle tiders for de komplementerer hinanden
rigtig godt, personlighed og ridemæssigt, så vi får alle lært en
hel masse.
Vi er blevet enige om, at har man først en gang haft lusitano, så
er "skaden" sket ;)
Billedet af Danubio er fra vores første stævne, og billedet af
Batacla er fra dagen efter de lige var ankommet, begge lidt
trætte, men glade.

Traditionel Portugisisk Ridekunst i Danmark
Tilbage i Danmark og medlem af Lusitano Foreningen Danmark
I april 2012 vendte jeg tilbage til Danmark efter tre års uddannelse og læretid i Portugal. Straks herefter blev jeg medlem af
”Lusitano Foreningen Danmark” og jeg blev kort tid efter spurgt om ikke jeg havde lyst til at skrive nogle indlæg til foreningens
nyhedsbrev.
Jeg takkede straks ja og tænkte, at dette ville være en oplagt måde at få formidlet den
Traditionelle Portugisiske Ridekunst til danske ryttere og især lusitano-ejere, som ved
deres køb af en lusitano, formentlig allerede har sat sig mere eller mindre ind i portugisisk
kultur og den klassiske træning af heste i Portugal.
Som sagt er Traditionel Portugisisk Ridekunst ikke kun for ryttere med lusitanoer, men
disciplinen kan udføres af alle hesteracer. Man kan derfor diskutere, om disse indlæg er
relevant for Lusitano Foreningen Danmark, fordi det ikke udelukkende handler om lusitanoen. Det er dog stadig en ridekunst der knyttes tæt til lusitanoen, og må derfor også have
sin berettigelse i denne sammenhæng.
Jeg er glad for, at være blevet opfordret til disse indlæg, som forhåbentlig bliver den første i en række træningsindlæg, som jeg håber på i fremtiden at kunne bringe i foreningens
nyhedsbrev.

Working Equitation
Jeg har i mine tre år i Portugal beskæftiget mig udelukkende med træning af lusitanoer.
Jeg er uddannet indenfor Traditionel Portugisisk Ridekunst og har haft mestre indenfor
både den klassiske ridekunst og Working Equitation.
I tidernes morgen var hesten menneskets vigtigste arbejdsredskab i mark og krig. Den
skulle derfor være fortrolig med diverse forhindringer, den kunne møde i hverdagen samt
have en god psyke i vanskelige situationer. Working Equitation er derfor en slags
”arbejdsridning”. Konkurrencer i Working Equitation har sit udspring i Sydeuropa og
består af fire dele; dressur, forhindringsbane (stil), forhindringsbane (tid) og indfangning af kvæg (kun i holdkonkurrencer). Forhindringsbanen består af forskellige forhindringer, som stiller store krav til grundridningen og kræver stor samling, lydighed og styrke.
På højt niveau rides alle fire dele på én hånd.
Lusitanoen er en kompakt, energisk og psykisk stærk hest med særlig gode egenskaber for den højere klassiske dressur og Working
Equitation. Men alle racer kan være med. Det er kun et spørgsmål om samling og lydighed, samt selvfølgelig hestens fysiske og naturlige begrænsninger.

Working Equitation ryttere i Danmark
I Danmark er der endnu ikke så mange Working Equitation ryttere. Det
skyldes mest en dels at folk ikke rigtigt kender til disciplinen, for har
man først redet Working Equitation, bliver man som regel bidt af det.
Min erfaring siger mig, at der pt. er flere Working Equitation ryttere på
Sjælland end det er tilfældet i Jylland. Der er dog så småt begyndt at
komme gang i rytterne i Jylland også.
Jeg håber på at kunne få lidt mere gang i arbejdet med lusitanoer og
Working Equitation i Jylland nu, eftersom jeg bor i Århus-området.
Jeg glæder mig til at kunne skrive flere nyheder om Traditionel Portugisk Ridekunst og Working Equitations udvikling i Danmark, her i
Lusitano Foreningen Danmarks nyhedsbrev.
For mere information omkring Working Equitation, Lusitanoen, portugisisk kultur, det traditionelle portugisiske kostume, optømning, lusitanoen etc. se www.workingequitation.dk
Eller bogen ”Working Equitation by João Lynce”, skrevet af Lykke
Bianca.
Jeg giver diverse opvisninger i Working Equitation rundt omkring i Danmark. Se mere i kalenderen på min hjemmeside. Næste opvisning er i Silkeborg ved Århus, på Stald Iversholt, den 11. august 2012.
Læs næste gang om Working Equitation rytterne fra to bosteder på Fejø.
Artikel af Christina Bye Winding, juli 2012

Bestyrelsesmøde Lusitano foreningen i Danmark juni 2012
Tilstede: Julie repræsentant for avlsudvalg, Hanne udvalgskoordinator, Susanne Kassér, Lykke Næstformand,
Fie Formand (via Skype), Janne sekretær.
Punkt 1, Nyhedsbreve
Julie har givet tilsagn om, at stå for at udfærdige nyhedsbrevene fremover, og det besluttes at disse udsendes 4
gange årligt, altså et nyhedsbrev pr. kvartal. Det besluttes ligeledes, at der er en måneds deadline til nyhedsbrevene.
Nyhedsbrevene kommer blandt andet til at indeholde de danske lusitanoejeres egne historier om eks. nye føl,
nyindkøbte heste, stævneresultater, nekrologer, hilsner, salg mv. Derudover vil der i nyhedsbrevene også være
nyheder af såvel international karakter som national. Dette betyder altså, at der også inddrages spændende nyheder fra Portugal.
Dog bringes info kun såfremt de er verificerede og/eller godkendt af respektive ejer af hesten.
Punkt 2a, Hjemmesiden
Der kommer info om Piroplasmosis op på hjemmesiden (tovholder Hanne), regler omkring ejerskifteregistrering af hest (tovholder Fie), samt nye link til interessante hjemmesider.
Susanne går efter sommeren i gang med at sætte hjemmesiden op hos Surftown, da one.com har vist sig unødigt besværligt at arbejde i. Herudover har bestyrelsen taget kontakt til Palle Thildquist for at indhente tilbud
som webmaster.
Punkt 2b, Forum
Der arbejdes på, at sætte et web-forum op. Webforummet vil blandt andet indeholde underfora som; Hyggesnak, Arrangementer, Fotos & Video, Køb & Salg, Avl, Træning, Røgt & Pleje. Bianca har givet tilsagn om at
stå for opsætningen.
Det besluttes, at Hanne er admin på webforaet, og derfor holder overblik over god tone og orden på div. fora.
Webforaet er for alle, mens Facebook foraet kun er for medlemmer. Susanne er tovholder på Facebooksiderne.
Punkt 3, Mailliste
Susanne har sendt mailliste til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Mailadresserne skal bruges til nyhedsbrevenes
udkomst og indkaldelse til generalforsamling.
Punkt 4a, Besvarelse på mails internt
De mails der sendes ud bestyrelsen imellem, skal besvares indenfor 3 dage, ydermere foregår bestyrelseskorrespondance via mail og ikke Facebook.
Punkt 4b, Indkald til best. møder
Der indkaldes til bestyrelsesmøder 2 uger inden mødet. Således har Hanne tid til at kontakte de forskellige udvalg og blive opdateret. Vi bestræber os på, at der afholdes 3 bestyrelsesmøder årligt. Næste møde er planlagt
til september/oktober. Janne står for indkaldelse til mødet.
Punkt 5, Avlsudvalg
(I avlsudvalget er Kathrine, Nanna og Julie/Fie)
Julie vil forsøge, at samtale med LU om hvorvidt vi kan få ’møvet’ os ind under dem. Hvis foreningen optages
herunder kan den også godkendes i APSL.
Kåring i Danmark forsøges planlagt til efteråret 2013, gerne i september. Der skal findes ordentlige faciliteter
til kåringen, og evt. forslag er velkomne i avlsudvalget, pt. har Barthahus været oppe at vende. Fie har givet
tilsagn om, at have god kontakt til dommere i Portugal.
Kåringen kunne være en måde, at inddrage flere elementer på, sådan at det bliver en ’portugiserdag’, hvor
blandt andet den portugisiske ambassade vinhandlere osv. inviteres. Hvis det opstilles som et event kan der
inkluderes konkurrencer, og mulighed for at invitere syd-svenskerne til at deltage. Det aftales, at de der kommer fra Jylland og Fyn får bro-udgifterne dækket.

Punkt 6, Show- og PR udvalg
Showholdet har fremstillet forslag om en WE forhindringsbane på Store Hestedag, hvor det både vil være muligt at se lusitanoer redet igennem, ligesom det vil være muligt selv at afprøve banen med egen udstillede hest.
Det debatteres på bestyrelsesmødet hvorvidt der skal være en WE dressurdel med, og dette meldes tilbage til
showudvalget.
I forbindelse med showudvalgsmødet, deltog også Marianne fra PR udvalget, der er i gang med at søge sponsorater i form af flaskegrønne grimer, træktove og veste, ligeledes forsøges at finde sponsor til brodering på
grimer og veste.
Yderligere har showudvalget truffet beslutning om en stand på Store Hestedag der skal placeres i forb. med
WE forhindringsbanen. På standen kan interesserede henvende sig med spørgsmål, samt købe merchandise.
Lykke arbejder på, at få produceret DVD’en om lusitanohestene færdig så den kan komme i salg.

Lusitano kåring i Sverige.
Svenska Lusitanosällskapet bjuder in deltagare och publik
Lördagen den 15 september med start prel. kl. 09.00 med
avelsvärdering och avslutning med middag kl 19.00
Tidsprogrammet kommer att finnas på www.lusitanosallskapet.se
Publik: Fri entré. Alla klasser och uppvisningar sker i ridhus med läktare.
Cafeteria finns på anläggningen.
Sponsorer. Svenska Lusitanosällskapet är tacksamma för all hjälp vi kan få genom sponsring, stort som smått.
Vill du ha, monter, reklamplats, annonsera, skänka hederspriser eller på annat sätt stödja evenemanget, så
kontakta Rebecca Lundell på lusitanos@live.se
Middag med Portugisisk mat för alla anordnas på lördagskvällen ca 19.00, bokning sker på
anmälningsblanketten. Kostnad 350kr/pers (3-rätters middag, inkl dryck till maten)
Boxplats: Dagboxar finns det gott om, för långväga gäster går det även att ordna dygnsboxar.
För bokning kontakta Katarina Eningsjö på katarina@rotbrunna.se
Programinslag: Valfritt disponerande av 510 minuter i manegen. Tex uppvisning av rid/
tömkör/frihetsdressyr eller dylikt, visning av
saluhäst eller produkter med hästanknytning.
Hör av er till Rebecca Lundell på
lusitanos@live.se för platsbokning innan
betalning sker.

Det var lidt for denne gang, ser frem til Stor
heste dag hvor vi igen i år vil stille med heste
til skue og der vil være noget opvisning. Vi
arbejder også på at komme med til Tika igen.
Ser frem til at se alle jer lusitano glade
mennesker der ude. Slutter lige af med et
billede af Christina.
Af: Julie W. Lundholdt

