På grund af pres på job, skole og en skadet hest, har det trukket lidt ud med nyhedsbrevet, men nu
kommer det endelig med en up date på, hvad der er sket her i efteråret, og hvad vi regner med at

der skal ske i det kommende år. Som det ser ud lige nu, er der mange planer for år 2013; der kommer flere føl i foreningen end noget andet år, vi taler om en kåring på dansk jord - mere om denne

senere - og så er der forsøg på at komme med på Roskilde Dyreskue og en gentagelse af succesen
fra Storhestedag.
Vi håber, at I har haft en rigtig god jul og er kommet ind i år 2013 på bedste vis.
/Julie

En lille ny er kommet til
Årets første føl gik til Christina. Fredag aften, den 11/1 2013 folede Christinas hoppe, Esplêndida, et lille hingstføl, Inesperado. Han er brun, men bliver måske sort, har en hvid stjerne og
en lille hvid plet på mulen, han er velskabt og med meget lange ben. Både hoppe og føl har det
rigtig godt og han har, som i kan se på billedet, allerede været med sin mor udenfor stalden. Et stort tillykke med ham til Christina. Vi glæder os til at følge
ham, og du må endelig holde os opdateret med hans
fremskridt.
Sladder
Julie Har ikke solgt Emigrante, så han er stadig i Danmark.
Fie, Christina og Mia har fået nye heste siden sidst mere om dem og
billeder længere inde.
Lidt godt fra Golga:
3 års bedømmelse 1. plads : http://www.youtube.com/watch?
v=hRaKDAQY5rQ
3 års bedømmelse 3. plads: http://www.youtube.com/watch?
v=apeZUxe1LHo

Frederico Mexia
Frederico er uddannet på universitet i Santarem, hvorfra han har sin instruktøruddannelse op til det næst højeste niveau. Han underviser i dag unge der er
i gang med at tage samme uddannelse som han selv, på universitetet i Abrantes. Når han ikke underviser træner han heste, på en gård i Valada (Quinta da
Marchanta), ikke så langt fra Santarem. Her sender folk deres heste i træning,
enten med salg for øje eller for at få uddannet deres heste til et højere niveau.
Frederico har konkurreret i mange forskellige ride discipliner, bl.a. dressur, spring, Military og Working
Equitation. Han har også konkurreret i mange forskellige lande, Schweiz, England, Frankrig, Italien, Spanien
og selvfølgelig Portugal.
Han har deltaget i 3 Europæiske mesterskaber og et verdens
mesterskab, hvor han repræsenterede Portugal:
Belgien (Waregem), Military 2000.
Italien (Patroni de Vivaro), dressur 2002.
Frankrig (Pau), Military CICW *** 2004 (VM).
England (Blenheim), Military 2005.
Han har 4 medaljer fra nationale mesterskaber:
Dressur, 1999, bronze.
Military, 2004, bronze.
Military, 2005, bronze.
Military, 2007, sølv.
Nationalt mesterskab i Working Equitation 2011, på næst højeste niveau.
Frederico Mexia var i Danmark for at undervise 27-29 oktober. Til stor glæde for de deltagende. Næste Clinic vil blive
afholdt d. 27-28 april 2013, for nærmere info kontakt Katrine
Boelsgaard på katrine@boelsgaard.dk eller
fiefeldt@hotmail.com

Working Equitation og Prader Willi
Working Equitation er blevet en del af dagligdagen på to bosteder for handicappede på Fejø
Bostedet Solvang og Bostedet Marienlund på Fejø drives af Karin Birkedal og Birthe Rasmussen. Fælles for disse bosteder, med det
tætte samarbejde, er de skønne omgivelser og beboernes forkærlighed for heste, træning, konkurrencer og især interessen for Working Equitation.
Der er endnu ingen lusitanoer på øen, men måske den øgede interesse for Working Equitation og lusitanoens fremragende evner
indenfor denne disciplin måske en dag vil bringe nogle til Fejø?
Første gang jeg kom til Fejø for at undervise, var det for at vise pædagogerne på Bostedet Solvang, hvad Traditionel Portugisisk
Ridekunst og Working Equitation var. Karin, der er forstander på Bostedet Solvang, og som arrangerer kurser på stedet, er en energisk kvinde, der har fået øjnene op for Working Equitations udfordrende disciplin og den positive effekt den har overfor både pædagoger og handicappede. Hun havde forberedt pædagogerne på to dages intensiv kursus og da jeg ankom, var rytterne allerede til hest
og der var opstillet adskillige forhindringer i ridehuset.
Gangen efter var antallet af kursister fordoblet og denne gang var beboerne fra Bostedet Solvang også med. Denne gang var der opstillet flere forhindringer end sidst og jeg blev mødt af fire beboere, som med deres iver og passion for ridekunst, fremviste mig deres kunnen.
Beboerne red på forskellige typer heste, fortrinsvis deres egne. Hestene på stederne passes og trænes dagligt af pigerne selv, under
kyndig vejledning af stedets pædagoger og Nakskov og Omegns Rideklubs faste underviser, som desuden ugentligt kommer til øen
for at undervise både pædagoger og beboere.
Jeg blev mødt af et stort engagement og interesse. Beboerne red intensivt disse dage og sammen fik vi sammensat træningsplanen til
næste gang jeg skulle se dem ride.

”Prader Willi” og Bostederne
Beboerne på bostederne har syndromet ”Prader Willi”. Prader
Willi syndrom (PWS) er en medfødt sygdom, hvor børn og voksne udviser en usædvanlig interesse for mad og har en utilstrækkelig mæthedsfølelse. Samtidig er personer med PWS i varierende grad psykisk udviklingshæmmede. Deres adfærd kan være
problematisk, specielt når rutiner ændres (Piecer om Prader Willi
Syndrom, udgivet af ”Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom
(PWS).
Beboerne på Bostederne Solvang og Marienlund er i 20-50 års
alderen og har boet her i kortere eller længere tid. På bostedet
Marienlund har man netop i år afsluttet konstruktionen af en ridehal kombineret med stald og løsdrift. Her har beboerne deres
daglige gang og hjælper hver dag med til at passe alle stedets 25
heste. De to bosteder huser både beboernes og pædagogernes
heste samt Stutteri Marienlunds avl af islandske heste. Bostedernes tilbud er et fantastisk tiltag til aktivering af beboerne, som til
dels hjælper dem i behandlingen mod PWS i form af de daglige rutiner og samværet med hestene. PWS er dog uhelbredelig.
Beboere og pædagoger holder sig desuden informeret og opdateret omkring Traditionel Portugisisk Ridekunst ved indimellem at
tage til Portugal og ride, samt deltage i diverse kurser ved forskellige portugisiske trænere, hvor der også rides på lusitanoer.

Fremtidens Working Equitation
Jeg har nu været på Fejø flere gange for at undervise på Bostedet Solvang og Bostedet Marienlund og jeg bliver hver gang mødt af et
stort engagement og interesse for at blive nogle af de bedste Working Equitation ryttere i Danmark. Selvom der endnu ikke findes
lusitanoer på Fejø, er bostederne alligevel begyndt at interessere sig meget for den portugisiske hesterace og dens fantastiske sind.
Working Equitation er en alsidig disciplin som er både sjov og lærerig for både hest og ryttere. Niveauet på bostederne er stadig i
den indledende fase, dog viser nogle af equipagerne et stort talent for øvelserne og udfører således også dele af forhindringerne i
galop, hvor det især kræver stor koncentration og disciplin for at gennemføre forhindringerne korrekt. Vi lægger dog stor hovedvægt
på grundridningen som vi træner mest af, for at få styr på alle finesserne, hvorefter det er let at sætte forhindringer på.
I juni måned afholdte vi et ”Åbent hus” arrangement i forbindelse med åbningen af Fejøs rideklub ”Havhesten”. Her deltog alle beboerne fra bostederne samt flere børn fra øen. På dagen blev der konkurreret, redet kvadrille ridning (som optakt til sommerens
Landsfinaler i Kvadrilleridning) og jeg lavede en opvisning i Working Equitation, fortalte om portugisisk ridekunst og hvordan man
rider lusitanoer i Portugal, og herefter kunne interesserede afprøve forhindringerne. Alt i alt en succesrig dag som blev afsluttet i
bedste stil med stor grill buffet i ridehallen.
Vi håber sammen at kunne lave flere arrangementer både på Fejø og ud af huset, så vi kan vise folk hvad denne ridedisciplin går ud
på, og at det er en disciplin for alle, som har lyst og som er engagerede… Ligesom beboerne på Fejø! Og hvem ved, måske vil der
også være lusitanoer at finde på øen, i den nærmeste fremtid…???!
Se mere om Working Equitation, portugisisk ridekunst og lusitanoen på www.workingequitation.dk
Læs næste gang om de forskellige Working Equitation forhindringer og udførelse/bedømmelse af dem.
Christina Bye Winding

Sladder og Nyheder
Fie Feldt har fået ny hest. 3 årig hingst, ved navn Exuberante, der er efter danskejet hingst Urubu.
Denne hingst blev vi præsenteret for, for 3 måneder siden, og jeg faldt for ham på stedet. Det ville være synd at sige at vi stod og
manglede flere heste, men der var ikke noget at gøre, den måtte med hjem. Dagen efter hentede vi ham med traileren, og kørte ham
hjem. Den første måned gik med at gøre ham vant til mennesker, da han var vildhest da vi fik ham. For hver dag der gik, blev han
mere og mere rolig, og han elsker en hver form for opmærksomhed. Efter 1,5 måned var Frederico på ryggen af ham for første gang,
og han har taget det rigtig pænt at skulle blive ridehest.

Christina Blume har fået ny hest. 3 årig Lusitano hingst efter Spartacus og Jaleca. En rigtig god repræsentant for racen, knusende
rolig, elsker at arbejde og bevæger sig som en lille gummibold... Equador står fortsat i træning hos Frederico Mexia og Fie Feldt i
Portugal.

Fie Feldt kan ikke helt stoppe med en super lækker hest men har også købt hingsten Sueste. En rigtig skoen hingst, der er helt fantastisk at ride. Han kan rides af alle, og det er bare at trykke på knapperne, så leverer han det bedste han kan. En rigtig dejlig hest. Fortæller hun.

Kåring af Lusitanoer i Danmark 2013
I foreningen arbejder vi på at arrangere en Lusitano kåring i Danmark, Nordsjælland, i begyndelsen af september 2013. Planen er, at
vi vil lave en dag til ære for Lusitanoen og Portugal. For at kåre en lusitano hest kræves mindst to portugisiske dommere fra APSL.
Hopper vises oftest kun fra hånd, mens det er et krav, at hingstene både skal rides og vises fra hånd. Ridningen er samlet dressur i
alle tre gangarter.
Vi vil prøve at få følgende klasser op og stå.

•

Hingst 4-5 år og op efter

•

Hopper 4-5 år og op efter.

•

Plage 1, 2 og 3 års klasser fordelt på køn. Her vil blot være tale om en forbedømmelse, da egentlig kåring først gennemføres,
når hesten er ca 5 år eller ældre.

•

En fremvisnings klasse for vallaker, så man kan få en morfologisk bedømmelse.

•

Derudover arbejder vi på at lave en eller flere WE klasser, også. Disse vil også være åbne for andre heste racer.

Der vil komme et regel sæt ud om, hvad der kræves til en kåring og hvad der bliver lagt vægt på. Det vi dog kan sige nu er, at det er
enten frem visning i gennemført Portugisisk udstyr eller gennemført Engelsk udstyr. Det vil sige for den engelske fremvisning: sorte
støvler, hvide bukser og Jakke. Der vil også komme instruktion om, hvordan hesten skal flettes op og i øvrigt præsenteres.
Vi er ved at undersøge om Heste som allerede er kåret kan blive stillet igen, med mulighed for at forhøje sin tidligere kåring.
Vores mål er at få samlet så mange Lusitanoer som muligt til denne dag, og vil gerne høre tilbage fra jer om det er noget I kunne
have interesse i at deltage i og i hvilke klasser I evt. vil stille op. Når vi har et billede af hvor mange mulige deltagende heste, vi evt.
kan regne med, vil vi også komme med nogle faste priser på hvad det vil komme til at koste at deltage.
Vi i avlsudvalget ser frem til at høre fra jer.
I må meget gerne skrive til Fie, hvis i har interesse i at deltage.
fiefeldt@hotmail.com

Stor heste dag.
Lusitanoforeningen var igen i år repræsenteret på Store Hestedag 2012 med en stand og en Working Equitation-bane.
Det var en herlig og aktiv weekend ved standen og vores egen store Working Equitation-bane, hvor der blev vist 4
shows af 4 dygtige ryttere med deres smukke Lusitanoer.
Maria & Amadeus, Hanne & Bromo, Signe & Atila og
Mette & Ninito viste publikum, hvordan de forskellige
forhindringer skal udføres, fra den helt uerfarne hest til
den toptrænede hest, og blev afsluttet med, at Mette og
Ninito gav den gas i en speedtest til publikums klapsalver,
til tonerne af Safri Duo.
7 smukke lusitanoer blev mønstret om søndagen, med
meget flotte resultater, hvor Signe og Atila i år blev velfortjent fløjhingst.
Tak til alle som deltog, for en helt fantastisk weekend.
Billeder kan ses på Lusitanoforeningens side på Facebook.

Sidste nyt som lige nåde at komme med fra Fie.
Søndag den 20 januar 2013 fik Querida (min ældste hoppe) et velskabt hingsteføl. Han er efter avlshingsten
Perito, navnet på den lille er Importante.
Han blev født ude på marken, blandt alle de andre hopper, og er det første føl i denne flok.
Godt en uge efter fik Eva et lille hoppeføl, også efter Perito, navnet på hende er Imperatriz. Begge velskabte,
og alle 4 har det rigtig godt.
Fie Stort tillykke.

Mia Kerstens har fået ny hest. En 2 års dunfarvet hingst, ved navn Hercules. Han står fortsat i Portugal, hvor
han bliver indtil han er tilredet. Han er pt. i børnehave med andre unge på samme alder, derfor er han noget
beskidt på billedet. ;-)
I weekenden 2-3 feb 2013, var Equador (ejet af
Christina Blume Høj), til sin første dressurkonkurrence. Han blev redet af Frederico Mexia, og sammen red de sig ind på en delt tredie plads, med
67,60 procent. De stillede i en 4 års klasse. Equador tog denne udfordring, som han tager alle andre, fuldstændig roligt. Det eneste han ikke var
tilfreds med, var at det ene dommerbord var meget

tæt på, men resten gik rigtig godt. Tillykke til
Christina, Frederico og ikke mindst Equador
med det flotte resultat.
Tak for Denne gang.

