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De mange valg
26. april 2010 kunne Nanna Westergård-Nielsen tage imod
et lille velskabt hoppe-lusitanoføl. Hun fortæller om vejen
derhen og om de mange valg, man står overfor, når man skal
have ifolet sin sjældne hest.
LONE NYHUUS | specialmagasiner@jp.dk

VALG AF HINGST

Forskellige avlsforbund har forskellig politik med
hensyn til anerkendelse af afkom. I Lusitanoforbundet, skal både føllets hoppe og hingst være
godkendt af en af avlsforbundets egne dommere.
Danmark har en meget lille bestand af lusitanoheste, så egentlige kåringer er der ikke. I 2008 ﬁk
Nanna Westergård-Nielsen sin hoppe Zita, født
2004 i Portugal godkendt i Göteborg gennem den
svenske lusitanoforening.

Nanna Westergård-Nielsen var ikke i tvivl om, at
hun ville trække et føl på Zita. Hun var heller
ikke i tvivl om, at hun ønskede en hingst med en
karriere inden for dressursporten. Gennem en
dyrlæge med kontakt til den europæiske avlsverden, blev hun gjort opmærksom på den sorte
hingst, Sol. Han havde gjort det godt i sporten og
rides nu af en japansk OL-rytter.

SAMARBEJDET MED AVLEREN

TERMINEN

Gennem nogle af de danskere som ofte besøger
de portugisiske avlere blev hun forsikret om, at
Sol’s ejer var en mand, der var til at stole på. Hun
ﬁk ydermere at vide, at han som dyrlæge selv
kunne sørge for, at sæden kunne blive tappet og
sendt frisk og med god kvalitet til Danmark. Netop det punkt var vigtigt for Nanna WestergårdNielsen. I det øjeblik man går over til frostsæd,
sænkes fertiliteten.

Folingen var planlagt til ultimo marts. Men Zita
synes, Danmark var et alt for koldt et sted til at
lukke et føl ud i verden. På årets første varme dag
kom den lille hoppe til verden. Tre uger efter terminen, men velskabt og smukt. Lusitanoernes
navn bestemmes efter fødeår, 2010 var et år med
F. Nanna Westergård-Nielsen valgte at kalde føllet Frida. I den portugisiske stambog hedder hun
nu Frida of Denmark.
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AVLSGODKENDELSE

-10% RABAT
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Tilbud til Jyllandspostens læsere
Bliv JP-rabatkunde hos dyrelageret og få 10% rabat på vores normalpriser på alt
hvad du køber til din hund, kat eller hest.

Kommer din bedste ven ud
for en ulykke er ansvarsforsikringen ikke nok.
Vi tror, at vores hunde er ordentligt forsikrede, men desværre er
det ofte ikke rigtigt. Den lovpligtige hundeforsikring dækker ikke,
hvis hunden selv kommer til skade eller bliver syg. Du kan tegne
sygeforsikring til din hund fra 74 kroner om måneden (afhængigt
af race og dækningsomfang). Hvis uheldet er ude, hjælper Agria
Dyreforsikring med at betale regningen.

Vores kunder går på ﬁre ben
Tegn forsikring online på www.agria.dk eller
ring til os på 70 10 10 65.

Send en mail til jyllandsposten@dyrelageret.dk med navn og adresse, så er du sikret
billigt udstyr og foder – både nu og fremover.

Tegn
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ng nu
og få 10
% rabat
det først
e år

Kig ind på www.dyrelageret.dk og se vores kæmpe udvalg
Det er os med Danmarks billigste K9 Julius Powerseler

Dyrelageret forhandler KINGSMOOR hundefoder
– et dansk produceret foder med gode danske råvarer
– fantastisk kvalitet.
Vi leverer selvfølgelig foderet helt gratis i hele Danmark
– og så får du oven i købet gratis godbidder med hver gang.
Ring gerne for en uforpligtende fodersnak.

www.dyrelageret.dk • tlf. 23 95 20 58

