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På grund af travlhed udkommer bladet i 2013 kun en
gang. Til gengæld er det næsten dobbelt så stort!
Dyreværnssager er stadig stigende, og der ses
desværre ikke nogen ende på disse sager. På dyrenes
vegne må vi fastholde, at myndighederne ikke formår
at hjælpe dem på nogen måde. Nødstedte heste bliver
ikke fjernet af politiet, kun i de meget grelle tilfælde
aflives dyrene eller forbliver status quo. Se mere under
dyreværnssager.
Vi har igennem flere år rigtig gerne ville øge fokus
på uddannelse og træning af hestene. Vi ser alt for
ofte, at hestene bliver kasseret på grund af, at de ikke
længere kan fungere som den ønskede dressurhest
eller springhest. Ofte er disse skader påført af os
mennesker. Hesten kan jo ikke gøre for det, og mange
mennesker står ofte i et dilemma. Skal hesten aflives
på denne baggrund, eller kunne man sadle helt om og
ændre på vilkårene.
Vi har derfor udviklet nye tiltag/aktiviteter for hesten
og tilbyder nu træning og leg med heste i form af
jordtræning, tricks og agility. Hestene er sammen med
sit menneske på en helt anden måde. Her er ingen
stress, men en helt anden sammenhørighed. Det kan
du læse meget mere om inde i bladet.
Som ny ambassadør ud over Trine Appel, er Marianne
Florman også kommet til. Det har været en rigtig
god og inspirerende oplevelse. Der har været afholdt
foredrag og workshops i stor stil, og entrebilletten for
at overvære det, er givet til nyt Hesteliv som donation.
Birgitte Clausen (www.horsecontact.dk) har flere
gange I år afholdt weekendkursus i rideteknik,
anatomi, balance og træning i respekt for hestens
væsen og meget mere. Læs mere inde i bladet.
Rigtig god læselyst!

Janne Junker
Redaktør

1-års fødselsdag Peppe
og Cirkeline
Den 8. februar var det et år siden, at det lille
muldyr Peppe så dagens lys. Fra at veje 15
kilo og gå med hundedækken, er han nu ligeså høj som
sin far, æslet Mikkel. Han er dog heldigvis ikke lige så tyk.
Peppe hænger stadigvæk tæt sammen med sin mor og
drikker lidt mælk, når han holder pause i legen. Han er
blevet en rigtig lille bølle og drillepind.
Han leger godt med de små shetlandsponyer og prøver
ihærdigt at bedække alle hopperne.
Peppe elsker at blive striglet og står fuldstændig afslappet
imens.
Den 4. juni fyldte Cirkeline et år. Hun er en rolig lille plag,
som elsker at blive nusset og striglet.
Hun kommer altid hen for at snakke, når vi er i løsdriften.
Hun får stadig lidt mælk hos Putte, men går omkring på
hele folden og klarer sig rigtig godt. Selv om hun er så lille,
er hun tydeligt over alle æslerne. Det må man altså finde
sig i, når man ”bare” er et æsel.

Peppe

Cirkeline
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Små hestehistorier fra internatet
Mulles hovbyld
Det store muldyr Marius
("Mulle") begyndte i vinter
at halte på det ene forben.
Der var mistanke om en
hovbyld.
Han kom ind at stå i boks
og det kan han godt acceptere, men han er ikke meget
for nærkontakt.
Han tåler stadig kun
begrænset berøring på
kroppen. Smed kan slet
ikke lade sig gøre, men heldigvis slider han selv sine hove
pænt.
Med en hovbyld var vi nødt til at få fat i dyrlægen, og så
måtte Mulle bedøves.
Mulle fik foder med bedøvelsesmiddel over flere omgange.
Da han havde fået en passende dosis, stod han stadig
og spiste wrap og ville ikke lade dyrlægen komme ind i
boksen. Herefter fik han mere bedøvelse. Ifølge dyrlægen
svarede dosis nu til det man ville give til en mindre elefant.
Dyrlægen gik ind i boksen og prøvede at løfte Mulles
forben, men Mulle sov ikke. Han brød sig ikke om dyrlægens adfærd og gav ham et ordentligt puf, så han røg hen
ad staldgangen.
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Projekt hovbyld måtte opgives, og Mulle måtte nøjes med
at få penicillin.
Mulle blev stående i boksen, og næste morgen var hovbylden sprunget af sig selv. Herefter kunne Mulle atter humpe
ud på folden, og efter en uges tid var hans hov i orden.
Nu har vi fået Camilla som træner og hun er meget gode
venner med Mulle, så vi håber med hendes hjælp, at vi på
sigt kan løfte hove og alle de andre almindelige ting, som
vi selv opfatter som naturligt, men Mulle har været rigtig
meget mishandling igennem og det ligger latent inde i
ham. Han er en rigtig ”Supermule"!

Ræs på folden
Det unge muldyr Peppe er
til tider lidt af en plageånd.
Enten driller han ponyerne
ved at trække dem rundt
i deres grimer, eller han
springer op på ryggen
af dem og bider dem i
nakken, eller han prøver
ihærdigt at bedække hopperne.
Dette er til stor irritation
for mange, som hvinende
og sparkende prøver at
komme af med det lille
”uhyre”.

Heldigvis findes der også ponyer, som synes, at han er sjov
at lege med.
En rigtig varm eftermiddag, hvor ponyerne stod og sov,
gik Peppe og Jonas bersærk. De ræsede rundt på folden.
Op ad bakken, ned ad bakken. Rundt i ring om den
sovende flok.
Pludselig lå resterne af et juletræ på ruten. Peppe satte i et
kæmpespring over det. Herefter fortsatte den vilde jagt.
Pedro

Peppe på sine små æselhove og Jonas med lang flagrende
man og hale.

Nye hæng-ud venner
Det gamle æsel Pedro bliver jævnligt mobbet lidt af ponyerne. Dog ikke længe da han er god til at slå fra sig, og
desuden står under æselmor Eugines beskyttelse.
En af dem, der godt kan drille lidt, er Jonas. Det sidste
stykke tid er Pedro og Jonas dog blevet set flere gange,
hvor de har stået sovende med hovederne tæt sammen.
Det så rigtig sødt ud.

En værre vendekåbe
Jolly, som kom sidste år, havde sin bedste veninde Chess
med. De har gået sammen i 7 år og var uadskillelige. Det
første år har Jolly passet på Chess og kunne ikke være
mange meter væk, før helvedet brød løs. Så kom Toddy,
en quarterhest, og han forelskede sig pladask.
Chess blev meget ked af det, men Jolly så hende slet ikke
mere. Han havde nu kun Toddy i hovedet. Sådan gik det i
3 uger men så kom Alarming og Cesanta, og så skete der
det, at Toddy og Chess var ude af billedet, for Jolly så sig
nu varm på Alarming – en arabervallak, så jo, man ved
aldrig hvad der sker, når der kommer en ny hest ind i flokken. Jolly er en værre vendekåbe !!
Her sker ting og sager i så stor en flok. Det er spændende
at følge med i …

Livreddere søges
Hjælp heste i nød
Vi mangler livreddere over hele landet
Næste møde er den 22. september 2013
Henv.: info@nyt-hesteliv.dk eller
Christina Junker Nyborg tlf. 22 14 02 07
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Lady og Vagabonden.
I efteråret 2012 ankom to udsultede og apatiske ponyer fra
Varde. De har spist godt i vinterens løb og er kommet i en
fin foderstand.

Lady & Vagabonden i dag

Vagabonden var hingst og blev kastreret lige så snart han
kunne klare det, og vejret var til det. Han var i begyndelsen
ret hingstet, men er nu blevet rolig og nem at håndtere.
Vi har længe troet, at Lady var i fol, med hævet yver, mælk
og voksproper, men det var en and. Vores dyrlæge har lige
scannet hende, og der er ikke noget føl. Hun har været
falsk drægtig.
Begge ponyer fungerer rigtig fint i ponyløsdriften. Lady
kan være en skrap dame overfor de andre ponyer. Hun skal
nok sige fra, hvis der er noget, som ikke passer hende. Hun
er utrolig nem og sød ved børn og andre, som har med
hende at gøre. En super lækker lille pony.
Vagabonden er utrolig glad for Lady og følger hende overalt som hendes bodyguard.

Vagabonden 2012

Lady 2012

Byggeri Stald
Særligt i år har vi fået rigtig mange heste retur, så vi har
været nødt til at udvide internatet med flere bokse, så vi
har pladsen, når efteråret banker på døren.
Tom Pothlitz, som har adopteret Raketsky, har gået hele
sin sommerferie og bygget disse bokse. Der er virkelig
blevet kælet for projektet. Det er rigtig flot. Vi glæder
os nu til at se nogle af hestene komme ind i disse bokse.
KÆMPE TAK TIL TOM.
Marianne Florman og hendes træningsteam har doneret
alle indtægter fra deres workshops, som blev afholdt den
9. maj, 5. juni og igen i forbindelse med Åbent Hus den 1.
september og igen den 13. oktober til nyt Hesteliv. Vi har
også fået lidt private donationer til byggeriet.
TUSIND TAK til alle de, der har bidraget.

Sønderborg Rideskole på Als
samlede ind til nyt Hesteliv
Sønderborg Rideskole indsamlede og donerede brugt rideudstyr til nyt Hesteliv, som vi kunne bruge eller sælge.
Efter indsamlingens afslutning i maj 2013 kørte 3 af
pigerne med en hel trailerfuld udstyr til Blommenslyst for
at aflevere det. Bojden-Fynshav var så søde at de sponserede overfarten.
I forbindelse med alle vores arrangementer og på Facebook kan man derfor købe noget af dette udstyr.
TUSIND TAK for det.
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Nye skud på internatet
Lulu er kommet tilbage fra en plejefamilie på Sjælland,
som ikke længere kunne have Lulu. Lulu er en ældre pony
på 28 år, som også har gået rideskole. Hun hygger sig
nu med Annika, men ville også være glad for at få en ny
plejefamilie.
Trunte er en 5 års shetlandsponyhoppe, som kommer fra
en dyreværnssag, hvor hun gik rundt i en hundegård uden
selskab af andre dyr. Hun blev plejet igennem 5 mdr. hos
vores livredder Solveig på Als. Trunte hygger sig nu med
vores små shetlandsponyer og vil også gerne have en ny
familie.
Lise er en 7 års shetlandsponyhoppe, som kom fra en
gammel mand. Se hendes historie inde i bladet.

Rasmine og Laika er 2 skønne æsler frikøbt på Vorbasse
hestemarked 2013. De er henholdsvis 8 år og 1 år gamle.
De hygger sig gevaldigt, først i haven i karantæne og nu
sammen med internatets andre æsler.
Milton, Elise, Freja, Gifa, Sofus, Steffani, Kick Lee og
Maybe Lee er kommet til nyt Hesteliv fra sagen om de
vanrøgtede travheste. Vi vil nu forsøge at finde nogle gode
hjem til dem. Lige nu hygger de sig alle på internatet.
De første der kom var Elise, Freja og Gifa. De næste var
Sofus og Steffani. Der var stor gensynsglæde, da de på ny
mødtes, dog under lidt bedre forhold. Milton kom sidst,
men han var heller ikke i tvivl om hvem de var og han ville
være sammen med sin flok. Milton og Freja leger rigtig
meget sammen.

Tarzan er en flot 20 års New Forrest ponyvallak, som oprindeligt blev opkøbt fra Egeskov
Hestemarked, og kom i familiepleje i Varde i
4 år. Desværre kunne de ikke beholde Tarzan,
men nu er han her og forbliver nok også her,
da Chassis og Tarzan er meget afhængige af
hinanden. Se mere i artiklen om Chassis.
Toddy er en 12 års quarterhoppe, som blev
reddet fra slagtning fra en rideskole i Kokkedal
i Nordsjælland. Hun er en meget speciel hest.
Se mere om hende inde i bladet.

Trunte

Lulu

Tarzan
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Rasmine og Laika på
”nyt Æselliv”

NH Lise

Vi købte Rasmine og Laika på Vorbasse hestemarked. De
var begge meget triste og tynde. Der måtte forhandles
noget på prisen, og som altid må vi have en stråmand ud
og opkøbe dyrene, for de vil bestemt ikke sælge nogen
dyr til nyt Hesteliv.
For første gang nogensinde fulgte der hestepas med på
æslerne, så kunne vi da i det mindste se deres reelle alder.
Laika hed oprindeligt Mulle, men sådan en har vi allerede
på internatet, så det måtte blive et andet navn. Birgit
Hansen, som har adopteret Anaconda, ville så gerne have
haft en hest, der skulle hedde Laika. Hun donerede købet
af Mulle og fik derfor æren at omdøbe Mulle til Laika.
Laika havde så meget uldpels siddende, at vi måtte plukke
hende, og hun nød at få pelsen af i varmen. Rasmine
Ponyen Lise kom til nyt Hesteliv 6. april 2013. Hun er ca. 7 år.
Lise stod sammen med en anden ældre pony hos en
gammel mand, der ikke kunne overkomme at have ponyerne mere. Den sorte pony var tynd og gammel med
lange hove, så den blev aflivet, inden vi skulle afhente Lise.
Den ældre mand var ikke vidende om, hvordan han skulle
passe sine ponyer, men ingen tvivl om, at han holdt af sine
ponyer og ønskede, at de skulle få det godt.
Da Lise ankom til nyt Hesteliv blev hun straks lukket ud på
en fold, hvor hun brugte den første time på at løbe rundt
og bukke. Hun havde så meget indestængt energi. Det var
nogle værre badutspring, hun udførte. Lise var tynd, da
hun kom, og vi ville derfor sætte hende i boks for natten,
men det gik ikke, for Lise havde tilsyneladende stået for
meget indespærret, så det ville hun ikke mere, og hun
sprang hen over lågen. Så måtte vi tage en hurtig beslutning – direkte ud til alle de andre ponyer i løsdriften. Det
gik over alt forventning.

Rasmine

havde rigtig mange filtre i
pelsen, som vi måtte klippe
af. De nød det rigtigt.

Laika

Laika og Rasmine gik de 2
første uger i vores have i karantæne. Laika vågnede op
efter 2 dage, da begyndte hun at løbe og bukke. Hun
syntes simpelthen, det var paradis. Hun er så kær.
Rasmine gemmer på flere ting inden i, men efter et par
uger er hun også begyndt at tro på livet. Hun har meget
sørgmodige øjne, men det bliver bedre for hver dag. De er
nu blevet introduceret til vores 3 andre æsler, Don Pedro,
Amigo og Mikkel, som straks syntes rigtig godt om de
nyankomne damer. De går nu alle sammen på en særskilt
græsfold med æselmor, fjordhesten Eugine, som elsker
æsler. Så er de bedre beskyttet, når de kommer ind til alle
de andre ponyer.
Laika og Rasmine kan nu adopteres.
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Hun er nu faldet godt til i flokken, og er blevet rigtig glad
for Annika – en privat opstaldet pony, som hun holder sig i
nærheden af det meste af tiden.
Vi glæder os over Lises fremskridt og ser frem til at følge
hendes udvikling. Vi håber, at Lise en dag bliver klar til at
kunne komme i plejefamilie.

Otium
Vil du give din hest eller pony et godt otium, tilbyder
vi lejlighedsvis plads på nyt Hesteliv.
Opstaldningspris incl. pasning og pleje kr. 1900 i
løsdrift og kr. 2200 i boks. Ring og hør nærmere på
2635 5865.

Toddy – en American Quarter
Toddy og Laura ved
ankomsten til nyt
Hesteliv
Toddy er en tidligere
rideskolehest, der
stod til slagtning, fra
en rideskole i Kokkedal i Nordsjælland. På
rideskolen arbejdede
en pige, Laura fra
Litauen, i stalden, og
hun syntes det var så
unfair for hesten, så
hun overtog hesten
og samlede penge sammen, så hun kunne overdrage
den til os. For et år siden henvendte hun sig, om vi kunne
overtage Toddy, men desværre havde vi ikke plads til at
modtage den. Først i juni 2013 lykkes det at finde plads
til Toddy. Hun faldt ind i flokken med det samme, fordi
NH Jolly og NH Mickey forelskede sig i hende ved første
øjekast. De går tæt sammen hele dagen.

Nyt Hestelivs koncept med
familieplejeheste - returpolitik
Nyt Hesteliv har det koncept, at vi aldrig sælger vores
heste. De kan komme i plejefamilie, men vi beholder
ejerskabet til evig tid. Dette gør vi for at sikre, at hestene
ikke bliver kastebolde og skal flytte fra hjem til hjem. Er de
først overtaget af nyt Hesteliv, så forbliver de i nyt Hestelivs
ejerskab resten af deres liv.
Dette er noget, som jævnligt giver anledning til kommentarer på diverse sociale medier.
Nogle kan føle sig provokeret og synes, det er noget pjat,
”for man anskaffer sig da ikke en hest, uden at mene det
seriøst”.
Desværre er der imidlertid ikke ret mange, som ved, hvad
der venter dem i fremtiden.
Skilsmisse, sygdom og andre omvæltninger i livet, er der
ikke ret mange, der tager med i planlægningen.
I den forbindelse virker nyt Hestelivs koncept til fordel for
hestene, fordi de ikke kan videresælges. De kan komme
tilbage til nyt Hestelivs internat, eller vi kan prøve at finde
en anden plejefamilie.
Vi går aldrig på kompromis med dette koncept, fordi vi
ved det virker for hestene ...
En mand, som har haft Alarming og Cesanta i familiepleje
gennem flere år, afgik desværre ved døden, og hestene
kom derfor retur til os. Alarming og Cesanta er 2 arabere,
som er meget knyttet til hinanden. De er begge nogle
skønne heste, og vi håber, vi kan finde en familie til dem,
hvor de begge kan nyde resten af deres liv. Cesanta skulle
have været tilbage til tidligere ejer, men vi nænner ikke at
skille dem ad endnu. De går sammen som siamesiske tvillinger og har det fint, bare de har hinanden.

Alarming, Cesanta og Jolly

Toddy er helt specielt med sin pandelok. Der vokser 2
totter pandelok ud af panden på hende en sort og en
hvid. Det har vi aldrig set før, så hun er meget charmerende og ret genkendelig.
Toddy er en utrolig sød hoppe på bare 12 år. Hun er stiv
i ryggen og kan ikke rides. Vi håber, vi kan finde en rigtig
sød plejefamilie til hende. Det fortjener hun.
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In memoriam
Mads
Mads var et gammelt
æsel, som vi hentede i
nærheden af Fåborg i
2010. Han havde gået
under kummerlige
forhold på en fold, som
var endevendt af grise.
Mads havde nogle
frygtelige hove, som
ved forsigtig beskæring efterhånden blev
pæne. Han hyggede
sig med de andre æsler
hos nyt Hesteliv under
beskyttelse af æselmor
Eugine.
Mads' ben kunne ikke længere formodentlig grundet vanrøgt af hovene. Til sidst kunne vi ikke holde ham smertefri,
og han fik fred.

Trold
Trold var en gammel pony på ca. 35 år. Han kom i 2006
og har været en utrolig dejlig pony. Han er blevet nurset
og puslet om, og han havde bestemt sin egen mening om
tingene. Trold var altid med til børnestrigledage og han
nød det, for der blev ikke sparet på gulerødderne. Trold
blev pludselig dårlig og døde naturligt af alderdom.

Grith og Line

Grith og Line var begge otiumsheste, som kom til nyt
Hesteliv i 2006. Grith var en sød og omgængelig hest. De
seneste år var hun bedste ven med Line, og de veg ikke
fra hinandens side. De var lige gamle, de lignede hinanden i aftegn, og var den ene syg, måtte den anden være
støttepædagog. I foråret fik Grith konstateret en ondartet
svulst i munden, og hun fik fred, mens Line stod ved siden
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af. Grith blev 32 år. 3 mdr. senere blev Line desværre syg
med en tarmslyng og fik derfor fred. Det er en epoke, der
næsten blev afsluttet samtidig. Vi var så heldige at have
dem i 7 år. De var virkelig skønne og elskelige.

Firenze
Firenze, en stor smuk
varmblodshoppe, som
kom til nyt Hesteliv i
2008. Hun var en kælegris og førevallakken
Masais bedste veninde.
Derfor blev hun altid
kaldt ”Dronningen”.
Firenze kom fra en
familie, som selv havde
avlet hende, og hun
har aldrig oplevet
dårlige ting. Hun kunne
slet ikke forestille sig,
at mennesker ikke ville
hende det godt. Firenze
fik desværre en stofskiftesygdom og endte med en alvorlig
forfangenhed. Vi arbejdede med denne sygdom gennem 1
år, men måtte sidste vinter sige farvel, da smerterne blev for
store. Hun var en helt fantastisk hest og noget helt specielt.
Hun kunne åbne alle bokslåger, så vi måtte forsyne dørene
med ekstra sikkerhed, for hun var meget kreativ. Firenze
blev desværre kun 10 år.

Fidus
Findus var en 17 år års Gotlands Russ, som vi overtog. Han
var en rigtig sød og social pony, men havde været forfangen. Han blev overdraget nyt Hesteliv, men forfangenheden blev forværret og vi måtte desværre sige farvel til
Fidus efter kort tid på nyt Hesteliv. Han nåede at etablere
et venskab med lille Jenny. De blev meget glade for hinanden og Jenny stod i boks med Fidus for at holde ham med
selskab til det sidste.

Heste i familiepleje
NH Gillingham er en stor hannoveraner, som i første
omgang kom til nyt Hesteliv, da han var blevet træt af at
gå dressur, som han ellers var købt til. Gillingham har haft
mange mindre skader, men dyrlægen kunne ikke finde
forklaringen på, hvorfor han ikke længere ville/kunne
præstere på dressurbanen. Heldigvis havde han en meget
forstående ejer, der blev klar over, at han ganske enkelt
var blevet rigtig træt af at gå banedressur. Gillingham blev
derfor i 2010 sendt til nyt Hesteliv fra Norge. Her viste han
sig hurtig, som en rigtig stærk hest, som fra start har haft
førerposition i den store hesteflok.

Den tidligere ejer besluttede i februar 2013, at det var tid
til at finde Gillingham en plejefamilie. En rigtig sød familie
fra sydfyn havde netop mistet deres ene hest, og da de
kom forbi nyt Hesteliv faldt de hurtigt for Gillingham, og
han flyttede derfor til sydfyn i skønne frie omgivelser som
selskab til den vallak, som var tilbage.
Familien har dejlig meget jord, hvoraf en del er frugtplantage. De har været så glade for deres familieplejehest, at
de i august 2013 var parate til også at tage sig kærligt af
to ponyer, hvorfor NH Jonas og NH Robin Hood er flyttet samme sted hen. Jonas og Robin Hood stod sammen
med NH Casanova meget usselt hos en hestehandler. En
tidligere medarbejder på nyt Hesteliv fik dem fri i bytte for

bl.a. et gammelt toilet. De går nu og hygger sig i frugtplantagen, hvor de har deres egen fold, som med tiden vil
blive med forbindelse til folden hos de store heste, men
altid med mulighed for at gå tilbage under et hegn til
deres egen fold.
NH Romeo og NH Peter Parker er to ponyer, som blev
overgivet nyt Hesteliv, da tidligere ejer ikke havde mulighed for at have dem længere. De er begge super søde
børneponyer.

Romeo og
Peter Parker er
fortsat sammen
i en plejefamilie
ved Fredericia,
hvor de går og
hygger sig med
familiens anden
pony.
NH Zeus er en knapstrupper-vallak, som blev frikøbt på
Egeskov hestemarked i 2010. Han har siden vokset sig stor,
flot og fræk.
Zeus er i sommeren 2013 flyttet til Birgitte Clausen (Horsecontact) i Fredericia, hvor han går sammen med 3 andre
heste på nogle store folde. Vi glæder os til at følge Zeus.
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Sommerferie i Vissenbjerg

Hvert år kommer en del af hestene på sommerferie i Vissenbjerg, hvor vi har 3,5 HA store marker med bakker,
skrænter og træer. Hestene synes, det er spændende at
komme der over.
De af hestene, der kan, rider vi derover, enkelte som håndheste. Når vi nærmer os Vissenbjerg, ved de godt, hvad
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der skal ske. De sætter farten op og begynder at vrinske.
De andre heste bliver kørt i hestetraileren til Vissenbjerg.
Det er et større koordineringsarbejde, da nogle af medarbejderne eller frivillige skal hente heste ind fra folden,
andre skal læsse hestene og køre der over, og endnu andre
skal hjælpe med at læsse hestene af i Vissenbjerg, hjælpe
med at lukke hestene ind på folden og holde øje med
dem, indtil de næste heste kommer.

Der er som regel godt gang i hestene, når de ankommer.
Der bliver løbet rundt og budt velkommen, og de ser ud
til at have det skønt. Når alle er ankommet, falder der ro
over flokken, og de finder sammen i små grupper. Der sker
endda også små sommerromancer.
Efter en måneds tid, når de har spist al græsset, kommer
hestene hjem til nyt Hesteliv igen med den samme gensynsglæde til dem, der blev derhjemme.
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Anna Twinney og
Holistic Horse day

blik. Hun kunne flytte på Eddie ved at flytte blikket rundt
på hans krop og takke ham ved at nikke/kikke ned.

Af Tine Grejs, deltager

Hestekommunikatør Anna Twinney kom den
13. maj 2013 til nyt Hesteliv.
Det kan være svært at forklare, hvem Anna Twinney er
med kun få ord. Kort fortalt er hun en respekteret Equine
specialist, Natural Horsemanship kursusholder, Dyrekommunikator og intuitive healer. Siden hun blev opdaget af
den verdensberømte “hestehvisker” Monty Roberts, har
hun viet sit liv til at hjælpe mennesker og heste, så de

Anna lærte os, hvor vigtigt det er at give hesten det foder,
den enkelte hest har brug for. Vi afprøvede en bestemt
metode på hestene. Det var spændende at se, hvordan
hestene selv sagde til og fra, hvilke ting i foderet, de havde
brug for.
Til sidst sluttede Anna af med at kommunikere med nogle
af deltagernes heste. Det gør hun ved at have et billede af
hesten og adressen på, hvor den er fysisk. Hun kommunikerer ved hjælp af telepati. Man bliver virkelig revet med
her. Det kan ikke genfortælles, men skal opleves.
Det var en meget spændende dag, og
jeg ville ønske, vi kunne få mange flere
af disse kurser til Danmark.
Vi håber, at se Anna Twinney på nyt
Hesteliv igen til næste år.
Se mere om Anna Twinney på: http://
www.reachouttohorses.com/

kan leve i harmoni. Anna Twinney er den tidligere hovedinstruktør hos Monty Roberts. Hun er skaberen bag og
udvikleren af Monty Roberts uddannelser på hans internationale skole i USA.
Det er svært at beskrive sådan en dag. Det SKAL opleves.
Hun er et unikum hele vejen rundt om hesten. Man kan
slet ikke få nok.
Anna startede dagen i round pen, hvor hun demonstrerede på bl.a. Eddie, hvor følsomme heste er overfor ens

nyt Hesteliv tilbyder eksklusive
arrangementer
nyt Hesteliv tilbyder at lave eksklusive arrangementer til klubber, skoler,
rideskoler, firmaer eller andre der
kunne have interesse i at besøge nyt
Hesteliv.
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Arrangementet foregår på nyt Hesteliv, hvor vi vil vise rundt på stedet
og fortælle om hestene og lave et
foredrag om nyt Hesteliv og alle
vores aktiviteter.

Vi kan tilpasse dagen til jeres ønsker.
Arrangementet koster kr. 1.500 for
en 2-3 timers seance. Det vil også
være muligt at tilføje foredrag og
opvisning med træning af heste. Det
koster ekstra kr. 1.000.
Ring og hør nærmere på 2635 5865.

Undervisning af børn
i horsemanship
Lørdag den 10. august 2013 startede det første børnehold
i horsemanship op på nyt Hesteliv. Nyt Hesteliv har længe
haft et stort ønske om undervisning af børn i horsemanship som alternativ til de traditionelle rideskoler. Det er med
ønske om, at børnene får en forståelse af ponyen, lærer
at være sammen med ponyen på en sikker og tillidsfuld
måde samt skabe sjov og leg med ponyen, uden at man
nødvendigvis behøver ride på den.
Der var 4 børn på holdet i alderen 4-8 år. Denne allerførste time blev brugt på at lære at trække med ponyen, få
den til at følge med, bakke, flytte bagparten let for pres
samt hver især få sin pony til at gå op på en træplade.
Der blev afsluttet med at skabe ro mellem pony og barn,
hvor barnet sætter sig ned foran ponyen og får ponyen til
at sænke hovedet ned til barnet, da ponyen slapper af på
denne måde.
Næste gang bliver der fokus på striglning af ponyen.

I kan stifte bekendskab med Camilla og hendes evner
indenfor Natural Horsemanship her hos os på nyt Hesteliv.
Camilla underviser tirsdag – lørdag. Se mere på side 29 ...
Tilmelding: på tlf. 51 89 95 90 eller via email til camilla@liberamus-equos.dk

Afholdte arrangementer – 15

Foredrag og opvisning med
Camilla Stormont

Besøg fra Hansenberg

Søndag den 18. august 2013 havde 130 personer tilmeldt
sig dette arrangement. Det var familier med børn fra 2 år
og voksne i alle aldre, der troppede op denne dag, og nød
”træning og leg med heste”.
Det var glædeligt at se så mange engagerede mennesker.
Først holdt Camilla 1 times foredrag og teori i horsemanship. Bagefter fik Camilla lov til at demonstrere hendes
hesteforståelse både med internatets 2 ponyer, som hun
havde trænet i relativ kort tid, samt hendes egne ponyer,
som kan samle piske op fra jorden, tage håndklædet af
ryggen og ryste med det, kysse hende, ryste på hovedet
og mange andre sjove ting. Camilla demonstrerede også
ridning uden nogen form for udstyr. Læs mere om deres
historie længere inde i bladet.
En super flot og succesrig dag, som vi helt sikkert vil
gentage.
Den 6. maj 2013 fik vi besøg af 25 elever fra Hansenberg
i forbindelse med et af deres fag på skolen ”Hestevelfærd”. Formand Janne Junker fortalte, hvad vi opfatter som
hestevelfærd, og hvordan vi optimerer forholdene bedst
muligt for dyrene og derigennem sikrer deres trivsel.
Janne fortalte hvordan vi fodrer, hvilke sygdomme vi har
her, og hvordan vi tilgodeser det for de enkelte, så vidt det
er muligt. Vi talte også om aflivning og hvordan man sikrer
sin hest bedst i den givne situation.
Det er altid spændende at få en dialog om netop disse
ting. Vi tror, eleverne gik hjem med stof til eftertanke. Det
er vigtigt, at eleverne får et indtryk af, at der er forskellige
måder at gøre tingene på!

Messe Herning
Sædvanen tro stod vi på stand i Herning i dagene 7-10.
marts 2013 med en masse besøgende. Det er dejligt at se,
hvor stor interessen er for nyt Hesteliv.
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Dyreværnssager
Siden sidste medlemsblad har vi haft mere end 80 sager,
hvor der har været involveret over 350 heste. Tallene og
statistikken viser en stadig stigende tendens. Der er hele
tiden vanrøgtssager, nogle værre end andre. Den seneste
sag med John Byrielsens stutteri i Polen er et skrækkeligt
tilfælde, men de findes desværre også i Danmark. Hestene
er gemt væk og står indespærrede.
Når ting går så galt, er der nogen i ens netværk, der
svigter. Det burde aldrig komme så vidt. Hvem svigter i
netværket? Uanset om det er en arbejdsgiver, nært familiemedlem, venner eller tilfældige forbipasserende, så gør
opmærksom på problemerne. Dyrene kan desværre ikke
selv råbe om hjælp, og i økonomisk trængte familier er
dyrene de sidste, der bliver hjulpet.

Anmeldelser 2013 / region

•
•

•
•

venlige og kommer hen til hegnet. Det er mere et råb
om hjælp end at hestene har det godt.
Heste, der tit løber ud af en indhegning, er tegn på, at
de ikke får nok mad.
Heste SKAL have læskur om vinteren, hvis de er ude i
mere en 12 timer. Shetlandsponyer og Islandske heste
behøver ikke et skur, men de skal stadig have et tørt
leje, hvilket er svært at opfylde uden et læskur.
Alle heste skal have et tørt leje i et læskur, en løsdrift
eller en boks.
Alle heste skal have fri adgang til frisk drikkevand
sommer og vinter.

Vi har valgt et lille udpluk af nogle af vores sager med
mere eller mindre heldigt udfald. Som det fremgår af statistikken, ser vi desværre ikke nogen reduktion i vores sager.
Det går den forkerte vej.
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Gode råd i forbindelse med dyreværnssager:
• Anmeld hellere engang for meget end en gang for lidt.
Vanrøgtede/udsultede heste virker meget tillidsfulde og

En sag vi har haft fornylig er 2 DV vallakker på ca. 7-8
år, som vi skulle finde et akut hjem til. Det er 2 vallakker,
som ejeren ikke har betalt opstaldning for gennem flere
måneder. Ejeren har ikke reageret på rykkere fra opstaldningsstedet og hestene trængte både til smed og dyrlæge,
kærlig pleje og omsorg. De har mildest talt været overladt
til sig selv. Opstaldningsstedet kunne ikke få fat i ejeren til
trods for mange henvendelser. Som opstaldningssted har
man et ansvar, når man tager heste ind, for hvis ejeren ikke
betaler, bærer opstaldningsstedet ansvaret for, at hesten
får det, den behøver af mad, smed og dyrlæge.
I den konkrete sag skulle vi have afhentet hestene, men i
sidste øjeblik fik vi besked om, at ejeren ”vist nok” havde
solgt hesten til ny ejer, som ville afhente dem inden 1.
september. Om det kommer til at ske, ved vi ikke i skrivende stund. Vi håber, de finder en god løsning for hestene,
ellers vil vi gerne prøve at finde en familie til hestene igen.
Vi fik over 100 henvendelser, så mon ikke vi kunne finde en
familie blandt disse henvendelser.
(fortsættes næste side)
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Bortskaffelse
Det er sådan, at man skal rykke 3 gange, og hvis der stadig
ikke betales eller hestene afhentes, kan de bortskaffes. For
en sikkerheds skyld er det altid tilrådeligt at søge advokat for
et godt råd, så man ikke kommer i klemme i sådan en sag.
Opstaldningsstedet kan også tilbageholde hestene, indtil
det skyldige beløb er betalt. Derfor kan det være en fordel
for opstaldningsstedet at indføre en sådan klausul i deres
kontrakt … At ved 4. rykker overdrages hesten til
opstaldningsstedet, så er der ingen tvivlspørgsmål.

2 misrøgtede shetlandspony
hingste fra Sønderjylland
En af vores livreddere i Sønderjylland fandt 2 forhutlede
shetlandsponyhingste, som en hestehandler ville sende tli
slagtning. De gik uden meget at spise og trængte i den
grad til mad og pleje. Hestehandleren, der havde ponyerne, har overdraget dem til nyt Hesteliv. Det er sjældent,
vi kan overtage heste eller ponyer direkte fra en hestehandler.
Sonny

Hestehandler Orla Nielsen fra
Vemmelev (Vestsjælland)
Denne hestehandler (Orla Nielsen) er blevet politianmeldt
flere hundrede gange, og der sker ingenting. Politiet ytrer,
at de er meget trætte af alle hans anmeldelser, men han
kører åbenbart til stregen hver gang.
Vi havde fået flere anmeldelser på ham, og vi sendte 3 af
vores livreddere af sted for at tjekke op på hans hestehold
og staldforhold generelt.

Spirit

Vores livreddere fik noget af et chok, da de besøgte hestehandleren, for bag en ikke lukket dør med hængelås, lå
resterne af en slagtet hest i et meget uhygiejnisk rum med
skrald og affald.
I et udhus uden et eneste vindue, stod der 7 shetlandsponyer og 3 store heste stuvet sammen. Her var ingen frisk
strøelse eller lys og under 2 meter til loftet. Hestene var
helt stille. Måske de stod og ventede på, at det blev deres
tur ?
Resten af hestene var en blandet forsamling af heste i ok
huld og andre, som var underernærede, dog ikke udsultede. Der var vand til hestene og delvis halm.
Da vi blev ringet op af vores livreddere, slog vi alarm alle
vegne, for vi var sikre på, at det her var ulovligt – men
desværre nej. Ifølge politi og fødevarestyrelsen er det
desværre tilladt selv at slagte under så væmmelige forhold,
hvis blot kødet er til eget forbrug, og man har licens til at
slagte. Det er først ulovligt, hvis kødet bliver solgt til andre.
Man kan virkelig undre sig, hvordan man kan behandle
dyr, uden at det får konsekvenser. Ingen kan se, hvordan
slagtningen foregår.
Politiet oplyste os, at de var på stedet sammen med 2 dyrlæger, hvoraf den ene var hestedyrlæge, og den anden var
embedsdyrlæge, og de fandt intet ulovligt. Der var foder
og halm på stedet, men der trængte til at blive muget
ud. Sagen lukkes! Her sidder man virkelig tilbage med en
følelse af total afmagt.
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En sød dame i det sønderjyske har tilbudt at tage dem i
akut pleje indtil videre, da hun havde en fold og et hus
til rådighed. Der skal ponyerne nu gå og komme til at se
meget bedre ud. De er ca. 6-7 år gamle.
Den lille sorte hingst, som er bare 87 cm høj, hedder
Sonny. Der er en pige inde fra Facebook, der fortæller, at
det har været hendes pony, som hun har solgt. Den brogede hingst havde ikke navn, så vi lagde ud på Facebook
om et navn. Der kom mange gode forslag. Vi har valgt at
kalde ham Spirit.
Vi håber, vi kan få disse små tynde hingste til at blive fine
i huld og få troen på livet igen. Vi vil derfor på et senere
tidspunkt forsøge at finde en plejefamilie eller en plads på
nyt Hesteliv. Hvis der er nogen, der har lyst til at tage en
eller begge hingste i pleje, kan I henvende jer til Christina
Junker: christinaogdaniel@hotmail.com.
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Sagen om 21 vanrøgtede heste,
der forsvandt
I februar måned fik vi en anmeldelse på 21 heste, der ikke
har været set ude af stalden i ½ år. Der er ingen folde
tilknyttet gården, så det er ej heller en mulighed. 2 af
vores ret hardcore livreddere tog denne sag og de var ret
chokerede over hvad de havde set. Der var 3 højdrægtige hopper i små bitte bokse uden stråfoder på max 2x2
meter, 1 hoppe med lille føl, 3 plage stuvet sammen i en
boks, 1 vallak stod med formodet kværke, snabelhove, og
bagest stod en stor pony så afmagret med foder i krybben,
som den ikke engang orkede at spise. Der stod halm uden
for hestenes område og 1 sæk gulerødder. Det var hvad
vi så. En af livredderne prøvede på at frikøbe den dårlige
pony (se billedet), om ikke andet så bare for at få den aflivet. Han ville ikke sælge den.

Hvor er de henne ? Til efteråret vil vi vende tilbage og
tjekke, om hestene eller andre heste er vendt tilbage til
gården i et nyt helvede.

Udsultet pony med føl
Ved en tilfældighed kørte anmelder forbi en fold, hvor
denne stakkels lille pony stod med sit føl.
Den blev straks politianmeldt. Vi skyndte os at sige til
politiet, at vi kunne få den afhentet og anbragt i nærheden, så den kunne blive passet og plejet. Det vil ikke ske
sagde politiet. Hvis dyrlægen vurderer, at den er for dårlig,
bliver den ikke fjernet, men aflivet. Det syntes vi alligevel
var synd, da der var et meget lille føl på bare få uger. Den
burde flyttes til et hesteinternat for at sikre korrekt pasning
og pleje.
Vores anmelder bor i området og holder dagligt øje med
ponyen. Der er desværre ikke sket de store ændringer
endnu, men vi holder kontakten til ponyen og politiet, og
håber vi kan ændre vilkårene for denne pony. Vi har tilbudt
at købe den, men ejeren ville desværre ikke sælge den. I
sådan en tilstand, burde man som ejer slet ikke have en
valgmulighed!!

Vi tilkaldte politiet omgående, og hestehandleren ville
blive sigtet. Politiet var på stedet 2 gange med dyrlæge for
at give påbud m.m. Vi tilbød politiet, at vi kunne modtage
en del af dem, hvis det kom på tale. Da politi og dyrlæge
kommer igen (25.3.13) var alle hestene væk. Det er så
fortvivlende, at hverken politi eller vi får mulighed for at
hjælpe de stakkels dyr. Hestehandleren påstår, han har
sendt dem til slagtning alle sammen, hvilket jo i sig selv
ville være ulovligt med nyfødte føl og højdrægtige hopper.
Hestehandleren ville ikke fortælle politiet hvortil. Vi tror
ikke på, de er sendt til slagtning. De er helt sikkert blevet
gemt væk bag en gård i omegnen.
Vi har virkelig været frustrerede over denne sag og har
prøvet at køre rundt i området for at finde dem – også hos
andre hestehandlere. Det er desværre ikke lykkedes.
Man kan stille sig det spørgsmål, HVORFOR forfølger politiet ikke sådan en sag, HVORFOR accepterer politiet bare
en forklaring, uanset om de tror på forklaringen eller ej.
HVORFOR har vi ikke et korps, der som det mest naturlige
forfulgte sådan en sag, til vi havde fundet dyrene. Hvor må
de stakkels dyr have lidt …
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Uden politiets opbakning, er det bedste vi
har mulighed for at
gøre for denne pony,
at holde kontakten.
Det er ikke tilstrækkeligt!

Pynte og Medina
Pynte og Medina står på en ejendom på Djursland
sammen med et par shetlandsponyer. Anmeldelsen gik på,
at de stod inde i en mørk stald og kom ikke ud. De skulle
have stået inde i ca. ¾ år. Anmelder kørte forbi dagligt og
da det sidste år sneede en hel del, var det rimelig nemt at
se, at der ingen hestespor var i sneen.

hun få lov til at købe Pynte. Pynte skulle så overdrages nyt
Hesteliv, men da vi ikke havde plads, blev Pynte opstaldet
i nærheden. Vi skulle så finde en familie til Pynte, men da
dette var en realitet, var familien blevet så glad for Pynte,
at de selv beholdt hende. Så det blev en god slutning for
Pynte, som skulle være en fantastisk sød og kærlig pony.

En af vores livreddere på Djursland kørte forbi i januar
måned for at tale med ejeren, men hun ville bestemt ikke
tale med os, og vi kunne ikke få adgang til hendes stald.
Det er hun i sin gode ret til. Vi politianmeldte derfor sagen.

Da Jette frikøber Pynte, står Medina tilbage i stalden og er
ved at kravle over boksene for at komme med. Hun skriger
efter Pynte. Jette prøver at overtale ejeren til at få hende
med, men det lykkes desværre ikke. Ejer vil ikke sælge.
Hun var ligeglad med Medina, en lille araberhoppe med
et meget sensitivt sind. ”Så kunne hun lære det” mente
ejeren. Jette kan slet ikke få Medina ud af hovedet og kan
næsten ikke sove om natten. Hun hører hele tiden Medina,
og når Jette kører forbi ejendommen er der stadig ingen
heste ude …

Politiet og dyrlæge var hos anmeldte 2 gange i februar
måned, og fandt til sidst forholdene i orden og lukkede
derfor sagen. Ejeren ville ikke lukke os ind og politiet havde
lukket sagen. Hvordan kommer man så videre? Den eneste
mulighed herfra er frikøb. Som sagt så gjort. Anmelder
Jette kontaktede ejeren mange gange og til sidst kunne

Endelig efter 1 år lykkedes det Jette. Da de hentede hende,
blev hun meget rystet. Det var første gang hun så Medina
i dagslys. Hun var tynd, bange og usikker, hun stod i en
total mørk stald i en alt for lille boks, fyldt med møg, så
hun stod også helt skævt. Til hendes skræk stod der nu
tilbage 3 shetlandsponyer.
Medina blev overdraget nyt Hesteliv og kom direkte til en
af vores livreddere, som i forvejen er plejefamilie for 4 af
vores travheste. Det er bare en ren succes historie for disse
2 heste.
Medina har et fantastisk liv i dag og nyder nu tilværelsen
sammen med den tidligere vanrøgtede travhest Lille Lyn.
Jette har senere fået frikøbt de sidste 3 shetlandsponyer og
fået dem anbragt. Det er bare så flot gjort.

Det er skrækkeligt og kritisabelt, at myndighederne ikke
skrider ind og handler! Når politiet har rykket ud med dyrlæge endda 2 gange, så har det været meget slemt. Der
er formodentlig givet nogle påbud, og da disse er blevet
efterkommet lukkes sagen.
Men det er ikke svært at forestille sig, at forholdene hurtigt
igen bliver de samme. Der må så en ny anmeldelse til.
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Hvad et besøg hos Nyt Hesteliv
kan føre til – Beretning fra en
adoptivfamilie
I som holder af heste ved det godt. Én gang hest, altid
hest. Det kan lægges på hylde i en tid, men det kan også
hurtigt vækkes til live igen. Det skete for os. I november
2012 var vi for første gang på besøg/rundvisning hos Nyt
Hesteliv. Og så var vi “tilbage i sadlen”. Vores besøg endte
med, at vi adopterede en sød, livlig hoppe ved navn Ghia.
En tidligere travhest, der kom til Nyt Hesteliv i 2006. Så fra
at have ingen hest, havde vi altså i løbet af meget kort tid
én...
Min mand og jeg var i stalden hver anden dag for at strigle
og lære Ghia bedre at kende. Når vi nussede omkring
hende, var der lange blikke og vrinsk fra hendes gode ven
Raketsky. Raketsky følte sig nok lidt snydt, så min mand
begyndte derfor at strigle og hygge lidt om ham. Han er
en sød, “ældre herre”, også tidligere traver og en rigtig
hyggehest, der holder af menneskeligt selskab. Efter kort
tid adopterede vi også ham. Det var så to...
Tiden går. Vi nyder samværet med hestene og livet i
stalden. Det bliver jul og vi får tid til at være lidt mere
i stalden. Vi kommer til at opleve de andre heste og
ponyer. Deriblandt er der en lille rød og ikke helt så
snakkesaglig hoppe, Chassis. Chassis har en lang, sørgelig historie om vanrøgt bag sig og blev omtalt i forrige
udgave af medlemsbladet. Hun var ny i stalden. Lige som
os. Når vi nærmede os hendes boks, trak hun sig tilbage.

Ovenfor ses Chassis ved ankomst til nyt Hesteliv.
Til højre, øverst Chassis i dag og nederst Chassis
sammen med Tarzan
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Når hun var på fold, stressede hun fra side til side eller stod
helt alene i et hjørne langt fra alle de andre heste. Hun var
angst i sit blik. Hele hendes krop var anspændt og klar til
flugt. Hun var på vagt. Det var tydeligt at se, at hun havde
det bedst bagest i sin boks, hvor ingen kunne nå hende.
Det var et trist syn, men der var noget hos hende, som
kaldte på mig. Hun bad om hjælp. Når vi var i stalden
begyndte jeg at gå ned til hende. Og jeg fortalte hende
alt mellem himmel og jord. Jeg lod bare snakketøjet køre.
Det var nok ikke det hele, hun forstod, men hun forstod, at
jeg gerne ville hende, for hun begyndte at svare med små
lyde. Vi adopterede hende. Det var tre...

Fra sult og svigt til et anstændigt hesteliv
Jeg begyndte at komme dagligt i stalden, hvor jeg i starten

brugte en del tid på at observere Chassis. Hvis der er
noget, som hun kan, så er det at fortælle, hvad hun gerne
vil/ikke vil. Hun bruger hele sit væsen, lyde og sin krop
på at fortælle, hvordan hun har det. Fryser hun, så bliver
hun i dårligt humør og lægger sine ører ned. Er der noget,
hun ikke vil, så stamper hun med det ene forben. Vil hun
være i fred, så fnyser hun og krænger begge sine næsebor
bagud. Og vil hun ind fra folden, står hun ved ledet og
venter.
Hvis der er noget, som jeg gerne vil opnå hos hende,
vaske hende, løfte hendes ben, etc., så skal jeg altid huske
at spørge om lov først og derefter rose hende. Ellers bliver
hun sur og vil ikke samarbejde.

udsættes for igen. Vi vil hjælpe hende tilbage så godt, som
vi kan. Tilbage til et trygt, anstændigt hesteliv. Jeg håber,
at vi sammen får mange gode år. Chassis er en fighter. Selv
om vejen, den er lang, så kæmper vi os langsomt men støt
fremad. På vegne af Chassis, har jeg et ønske om, at hun
vil finde en god ven i flokken. Samværet med hende kan
få en dårlig dag til at blive en fantastisk dag. Hun ér der,
lytter, vrinsker og vil så gerne være i kontakt. Min daglige
gang hos Nyt Hesteliv er utrolig livsbekræftende, og hvor
kan vi mennesker dog lære rigtig meget af de dyr, som vi
færdes iblandt. Hvis bare vi lytter og giver dem lov. Vi er
nemlig langt fra de klogeste!

Hvert eneste lille fremskridt gør os glade
Chassis har desværre ingen venner i flokken. Alt det dér
med at klø hinanden, lege og gå på opdagelse i løsdriftshusene turde hun ikke. Så der måtte jeg træde til. Sammen
løber vi op og ned på højen, går ind i løsdriftshusene, hvor
vi står stille og roligt og bare nyder nuet og roen. Vi går
ture hver dag, nogle dage længere end andre. I starten gik
hun stærkt og trippede, hvis der kom for mange biler. Nu
slendrer hun afsted og selv de store lastbiler siger hun intet
til. Jeg har mange fantastiske timer sammen med hende.
Vi er kommet tæt på hinanden og nyder hinandens selskab. Jeg er blevet så glad for hende, at vi har taget hende
i familiepleje. I starten var hun meget forsigtig og usikker
på næsten alt. Men som ugerne går, viser hun tydeligt
tegn på, at hun er blevet glad. Hun har fået glimt i øjet,
og hun er da også blevet en smule “vovet”. Nu kan æbler,
rugbrød m.m. ikke ligge i fred. Det kunne det i starten.
Hun rørte det ikke. Heller ikke selvom det lå lige foran
hende.
Også når det kommer til andre heste, er hun blevet mere
social. Når vi er på tur, og Raketsky er med, venter hun på
ham, så vi ikke kommer for langt foran. Og på ridebanen
tør hun gå frit rundt sammen med ham. Hvert eneste lille
fremskridt gør os glade. Hun holder af at lege, træne og
gå ture, så vi keder os aldrig.
En blodprøve har vist, at hun mangler E-vitamin, C-vitamin, Zink og har stærk blodmangel. Så vi har været på
indkøb, og hun får nu jern og alle vitaminerne dagligt.
Hun er stadig tynd, men hun har taget lidt på, og musklerne er lige så stille ved at bygges op.

Dyr kan være menneskets bedste læremestre,
hvis bare vi giver dem lov
Nogle ville måske sige HALLO, hun er en hest! Det er dig
som menneske, der bestemmer. Men nej. Havde jeg haft
den tilgang, så var vi aldrig kommet så langt, som vi er.
Hun er en venlig lille, skrøbelig pony, som har været udsat
for sult og store menneskelige svigt. Og det skal hun aldrig

Min bøn om, at Chassis fik sig en ven blev hørt, for Tarzan,
som har været i familiepleje i 4½ år, kom tilbage til nyt
Hesteliv. Det var kærlighed ved første blik. De nusser og
står side ved side i folden. Hvis de ikke kan se hinanden, så
vrinsker de og bliver urolige. Skal de fra fold eller fra stalden, så skal det helst være samtidigt. Når jeg strigler Chassis, så vil hun stå et sted så tæt ved Tarzan, at hun kan røre
ved ham. Helt som to nyforelskede mennesker, der slet
ikke kan holde fingrene fra hinanden. De er søde sammen,
og hygger sig. Jeg tror og håber, at venskabet med Tarzan
også vil hjælpe Chassis.
Så det var fortællingen om, hvordan det gik til, at vi på
meget kort tid gik fra at have nul heste til tre. Det var ikke
planen. Ligesom det heller ikke er planen, at vi skal have
en hest nummer fire. Men man kan jo aldrig sige aldrig.
Især ikke, når det drejer sig om heste.
Lise Pothlitz

Tarzan
Tarzan blev frikøbt på Egeskov Hestemarked. Han er en
stor New Forest pony, en slidt rideskolehest, der formodentlig er blevet sendt til slagtning i Holland, men som er
blevet kastet videre og endt på et hestemarked i Danmark.
Tarzan blev den udvalgte det år og blev frikøbt af 2 piger
og overdraget nyt Hesteliv. Tarzan er i dag 20 år og er en
fantastisk dejlig pony. Han kan adopteres på nyt Hesteliv.
Fra nær og fjern – 23

Glæder og sorger med en
adoptionshest
Min pragtfulde adoptionshest Lucky blev desværre syg og
måtte aflives, der var intet at gøre. Jeg havde slet ikke lyst
til at sætte mine ben ude hos Nyt Hesteliv mere, fordi alt
derude mindede mig om Lucky. Efter flere tudedage og
efter pres fra min samlever fandt jeg dog ud af, at jeg nok
alligevel ikke kunne undvære nyt Hesteliv og alle de dejlige
heste. Så hvad skulle jeg nu gøre?

Jeg tænkte og tænkte. Skulle jeg kaste mig ud i at adoptere endnu en hest? Der er så mange søde heste, ponyer og
æsler ude hos Nyt Hesteliv, men ingen som Lucky. Det var
jo hende, jeg havde knyttet bånd til. Efter at have tænkt
nogle dage med for og imod, nåede jeg dog endelig frem
til, at jeg måtte tilbage. Jeg kunne ikke undvære det liv,
som jeg har derude med hestene og med de andre mennesker i stalden. Og så faldt valget på Anaconda. Et valg,
som jeg absolut ikke har fortrudt. Anaconda er tidligere
vanrøgtet travhest, som har været her siden 2006.
I starten følte jeg, at Anaconda ikke rigtigt troede på, at
jeg kom så tit. Hun virkede lidt skeptisk og afvisende. Men
så skete der det sørgelige, at min mor blev syg og døde.
Der fulgte en periode, hvor jeg virkelig havde brug for
trøst. Her hjalp det mig at komme ud til Anaconda. Og
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det var i den periode, at jeg for alvor fik en følelse af, at vi
efterhånden havde fået opbygget et stærkt venskab. Jeg fik
masser af trøst.
I dag oplever jeg ofte, at Anaconda kommer, når jeg
kalder. Og fra altid at skulle have hjælp til at hente hende
ind fra folden, er jeg begyndt at hente hende selv. Ellers får
jeg hjælp af Tanja, Trine og Niels - en stor tak til dem.

Anaconda er en meget anden hest end Lucky, men hvor er
jeg dog blevet glad for hende, så nu er alt godt igen.
Birgit Hansen
(en glad adoptant)

Husk Grundkursus
for nye livreddere!
Søndag den 22. september 2013
kl. 10.00 - 14.00
Afholdes hos nyt Hesteliv.

Livet som plejefamilie-mor
En kold januar morgen kom jeg ud til min skønne 22 årige
oldenborger-vallak, der havde fået akut tarmslyng og døde
samme dag. I stalden var der nu tomt, og helt alene stod
vores anden oldenborger-vallak på 9 år. Der måtte gøres
noget.
Min veninde gjorde mig opmærksom på foreningen nyt
Hesteliv. Jeg kastede mig straks over deres hjemmeside og
fandt nogle mulige emner på hest, som jeg kunne forestille
mig kunne passe til den hest (fysisk og mentalt), vi havde
i forvejen, til stalden med løsdrift, til foldene, til natural
horsemanship, til vores krav til en hest m.m. Samtidig følte
jeg også, at foreningens formål og ”koncept” passede
godt til mine holdninger om dyrevelfærd.

så der bliver plads til nogle nye, som har mere brug for
hjælpen hos nyt Hesteliv. Derudover vil både min datter
og jeg gerne arbejde fra jorden eller med horsemanship
med ponyer og ikke kun med store heste. Horsemanship
har vundet mere indpas i min omgang med og tilgang til
hestene. For 3 år siden havde jeg en alvorlig rideulykke,
der har givet mig varige mén. Derfor har jeg fundet langt
mere glæde i at arbejde fra jorden med hesten. I forhold
til tidligere oplever jeg en helt anden tættere kontakt til
hesten smukt forenet i et partnerskab med hesten på
hestens præmisser.

Sammen med min datter besøgte jeg stedet og blev
fantastisk godt modtaget af Janne og Tine, som gav sig
god tid til at hjælpe os med at finde det bedste emne. Vi
besøgte derefter igen den hest – en 13 årig Hannoveraner
NH Gillingham – som vi havde som første prioritet.
Gillingham var en tidligere dressur- og konkurrencehest,
der havde fået mange skader fra dressurarbejdet.
Gillingham kom fra Norge, hvor han blev sendt til nyt
Hesteliv som otiumshest i en alder af bare 10 år.
Hvorfor så en hest fra nyt Hesteliv? Jeg så her en mulighed
for at slå 2 fluer med et smæk. Dels kunne jeg gøre noget
godt for de stakkels dyr, som har behov for det, og dernæst fandt jeg en ny, skøn ven til min hest, der dengang
stod ene og forladt af sin allerbedste afdøde ven. Jeg følte
en oprigtig varme fra de dejlige mennesker, som hos nyt
Hesteliv gør en fantastisk indsats for de kære dyr. Derfor
har jeg senere valgt at gå meget mere ind i foreningens
arbejde på flere fronter lige fra praktisk hjælp ved arrangementer, plejefamilie, videreudvikling af foreningens
aktiviteter og til funktionen som livredder.

For mig har det været en stor oplevelse at finde en ”anden
verden” med hesten, som ikke nødvendigvis omfatter, at
jeg skal ride på hesten. Med NH Gillingham spiller vi f.eks.
bold sammen og laver alle mulige andre ting sammen. Vi
hygger os begge 2 med det. Der er faldet rigtig meget ro
over Gillingham, og han nyder bare en rolig tur i plantagen eller noget sjov leg på ridebanen. Både for hesten og
jeg er og skal det være en nydelse at være sammen.
Jeg glæder mig over hver dag med mine ”plejeheste” og
hver gang, jeg besøger nyt Hesteliv.
Susanne Pilegaard, Svendborg

Da jeg har pladsen til det, har jeg primo august i år fået 2
dejlige shetlændere NH Jonas og NH Robin Hood (begge
omkring 4 år) til mig i familiepleje. Der er flere grunde
til, at jeg har valgt det. For det første synes jeg, at nogle
af ponyerne godt kunne bruge at komme i familiepleje,
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”Vild med dyr” messen i
Fredericia
Af Mette M. Jensen, bestyrelsesmedlem
Vild med dyr & Vild med udeliv er Danmarks største
kæledyrs- og udelivsmesse og fandt sted i Messe Center,
Fredericia 16. og 17. marts 2013. Nyt Hesteliv blev inviteret
gratis med, så det tilbud tog vi imod.
Det var dog en noget anden messe, end vi havde forestillet os. Messen var fuld af levende kæledyr. Mange af de
udstillede dyr var stressede og fjerne i blikket, særligt ved
en stand, hvor man kunne få lov til at klappe nogle magre
ponyer, æsler og alpakaer. Lige ved siden af denne stand
stod der en kamel, hvis eneste formål var at børn kunne
blive fotograferet sammen med kamelen.
Kamelen stod bundet i den meget lille indhegning, den
var placeret i, hvor den knap nok kunne vende sig. Hvis
den lagde sig ned, blev den tvunget til at rejse sig op
igen, så folk kunne tage billeder af den. Børn blev rask
væk lukket ind til ponyer og alpakaer, og de stakkels dyr
flygtede rundt i den lille indhegning, og var utrygge ved
situationen.
Der var arrangeret kaninhopning, katte- og hundeudstilling, geder og får med meget nervøst åndedræt, og ugler
og papegøjer med nervøse maver, slanger i små æsker
og høns og ænder i bure. Ikke nok med det, så tog folk
deres egne hunde med ind på messen, som gjorde dyrene
endnu mere stressede, end de var i forvejen.
Som dyreværnsorganisation var det svært ikke at kommentere det, og vi klagede over det til ledelsen af messen, men
det hjalp ikke meget, dog endte det med, at kamelen blev
sendt væk. Desværre stod den så udenfor i en trailer hele
dagen i bidende kulde.
Det må være muligt at afholde en messe uden levende
udstillingsdyr. Vi blev den erfaring rigere og måtte
konstatere, at her kommer vi ikke igen!

Plejefamilier søges ...
Vi har rigtig mange heste i stalden, og flere af dem
er klar til at komme i plejefamilier.

Har du lyst til at tage dig af en hest
eller en pony?

Når en hest kommer i familiepleje, forbliver ejerskabet hos nyt Hesteliv, men plejefamilien har hesten
opstaldet hos sig og har det fulde ansvar for den.

Du kan kontakte Christina Junker på:
christinaogdaniel@hotmail.com
eller læse mere om betingelserne på vores
hjemmeside:

Vi kigger så forbi en gang i mellem for at se, om I
trives sammen.
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Undervisning og træning på
nyt Hesteliv v/Camilla Stormont
Hestetræning
Hvad er hestetræning for noget ? Det kan udføres og
forstås på mange måder. For mig handler træningen med
heste om at nå ind til den enkelte hest og opfylde den
enkeltes behov. Derfor starter jeg altid ud med at prøve
at finde det, som den pågældende hest synes er sjovt
og spændende, og så tage udgangspunkt i det. Det er
indlysende, at når man skal blive venner med nogen, lige
gyldigt om det er heste eller mennesker, så kommer man
hurtigere ind på livet af hinanden ved at lave noget man
kan lide, og som man er god til, frem for at lave noget der
er trættende og kedeligt.

din hest, hvordan du finder ind til hesten, og hvordan
hesten fungerer både udenpå og indeni.

Træningen
Jeg træner rigtig mange af nyt Hestelivs heste. De nyder
alle sammen at komme ud og blive aktiveret, og når jeg
går ud på folden for at hente en, så står de næsten alle
sammen i kø for at komme med ind. Jeg vil her komme
med et lille udsnit på nogle af de heste jeg har trænet
med, og hvordan de har forandret sig.

Undervisning på nyt Hesteliv
Jeg er pr. 1. juni 2013, startet om træner og underviser på
Nyt Hesteliv. Vi vil gerne hjælpe heste og mennesker med
at få et tættere og bedre forhold til hinanden gennem leg
og positivt samvær. Træningen skal ikke kun være sjovt og
hyggeligt for træneren, men også for hesten. Vi kan lære
mindst lige så meget af hesten, som den kan lære af os,
men vi har brug for at lære, hvordan vi aflæser den, før vi
kan begynde at kommunikere med hinanden.
Vi skal træne hesten uden at bruge magt og uden at
påføre den smerte, for kun uden disse påvirkninger kan vi
kommunikere. Forestil jer, at alt imens jeg forsøgte at føre
en samtale med jer, stod der en bag ved jer og sparkede
jer på benet. Lige gyldigt hvor spændende det jeg talte
om måtte være, så ville I ikke kunne lytte eller fokusere på
grund af smerten, og på samme måde er det misforstået,
at vi skal frembringe smerte og ubehag hos hesten for at
kunne træne den. Tværtimod skal vi fjerne al smerte og
ubehag, så hesten uforstyrret kan forstå, hvad vi ønsker fra
den. Mange heste bliver i dag misforstået og derved ender
de med at blive solgt, aflivet eller forsømt. Mange mennesker elsker deres heste højt, men kunne det ikke være fedt,
hvis den kærlighed gik begge veje?
Jeg kan fremover tilbyde undervisning og træning både
som hold og eneundervisning, hvor man kan deltage
med egen hest eller man kan låne en hest fra nyt Hesteliv.
Hestene og ponyerne synes kun det er sjovt at være med
på banen. Man kan få undervisning i grundlæggende
horsemanship, jordtræning, agility og tricks. Se mere om
indholdet efterfølgende under "Træningsmoduler". Har
man egen hest er det også muligt at modtage undervisning i bidløs dressur og spring, alt sammen med fokus
på hesten og dens krop. Jeg tilbyder også at tage ud og
undervise, hvis man ikke har mulighed for at komme til nyt
Hesteliv med sin hest, og ligeledes tager jeg også heste
ind i træning til problemløsning, tilridning eller andet.
I undervisningen vil du lære mere om, hvordan du bruger
dit krops sprog, hvordan du har det sjovt sammen med

Sofus og Steffani er to af de 13 travere der blev reddet
fra slagteauktionen i Aars. Da de ankom til nyt Hesteliv var
de begge meget nervøse og stressede. Især Steffani bar
tydeligt præg af stress, hun headshakede rigtigt meget og
var altid meget urolig.
De første par gange jeg arbejdede med dem, kom de ind
i hver sin boks, hvor de blot blev striglet. Sofus var ret
hurtig til at finde ud af, at vi ikke ville ham noget ondt og
nød at blive hygget omkring, hvorimod Steffani de første
dage var så stresset, at hun forsøgte at hoppe over boksen.
Jeg har i skrivende stund arbejdet med hestene i cirka 5
uger, og de har forbedret sig meget. Sofus har haft smed,
hvilket han tog super pænt. Jeg er begyndt at arbejde med
begge heste på ridebanen og skiller dem altså ad for en
stund. Dette tager de begge stille og roligt. Der er absolut
Foreningen informerer / træning – 27

intet ondt skabt i dem, og de gør deres bedste for at være
opmærksomme på træneren. Sidste gang jeg havde Steffani på banen, var hun helt afslappet og rolig, udførte jordtræningsøvelser til et stort 12-tal. For første gang forsøgte
jeg også at få Steffani til at gå op på vores lille podie. Jeg
må sige, at jeg havde forventet, hun ville se noget skeptisk
ud på den, nu da hun er typen, der godt kan stresse lidt,
men hun gik lige op på den, som var det ingenting. Dejligt
at se at de to unge heste er blevet så rolige, nysgerrige og
tillidsfulde!

Marius er nyt Hestelivs mulddyr, og han er et kapitel helt
for sig selv. Marius har meget lidt tillid til mennesker. Da
jeg startede med Marius, kunne han berøres let i hovedet
og på starten af halsen. Han kunne ikke få grime på eller
røres yderligere, da han så løb, fordi han simpelthen ikke
stolede på mennesker. Marius har været flere år på nyt
Hesteliv, og der er bestemt ingen her, der har mishandlet
ham, men de ar, som Marius har på sjælen, sidder meget
dybt i ham, dybere end de fleste andre på stedet. Det
første jeg trænede med Marius var, at han skulle kunne få
grimen på, først lagde jeg den stille over hans mule, og
når han accepterede det efter et par dage, kunne jeg så
tage den videre op over hans øre.
Nu er jeg begyndt at strigle Marius, og jeg kan strigle
ham på hele kroppen udover hans bagben, det må siges
at være en stor succes. Jeg bruger meget tid på at løbe og
lege med Marius, op og ned af bakken ude på folden, når
der er lukket af for de andre heste naturligvis. Det er rigtigt
fedt, og vi nyder det begge to. Marius er bare en personlighed helt for sig selv, som lærer mig mindst lige så meget
som jeg lærer ham.
For et par uger siden skulle vi flytte hestene til sommerfolden på den anden side af vejen. Andre år har jeg fået
fortalt, at de havde et løst træktov i Marius og gik med
en foderspand med foder fra stalden og hen over vejen.
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Og lige så snart han var ovre, stak Marius af, fordi han jo
ikke kunne trækkes med som de andre heste. I år meldte
jeg mig frivilligt til at trække ham som alle de andre heste,
og det gik helt problemfrit. Marius fik grime på og gik på
række med hestene ud af folden og over på den anden
side af vejen, endda imens jeg fik lov at gå og klø ham
på halsen. Med Marius handler det meget om at få lov,
og sådan er det med alle heste. Man skal have LOV til at
komme ind i deres personlige rum. De fleste heste er bare
vant til, at mennesker overtræder det. Her er det, at Marius
tydeligt siger fra, når det bliver for meget for ham.
Betsen er en tidligere galophest, som panikkede i startboksen. Han er endnu kun 11 år gammel og fejler intet.
Derfor blev det aftalt, at jeg skulle træne at komme på
ryggen af Betsen. Jeg startede de første dage med at lege
med ham, så vi lige kunne mærke hinanden. Jeg tog så
sadlen med over på ridebanen, og det var ret tydeligt, at
den ikke gav gode minder, Betsen begyndte at vade rundt
i en lille cirkel omkring en, meget typisk galopheste. Så
her vidste jeg, at vi skulle starte fra bunden. Først i en uge
trænede jeg at ”smide”underlaget på ham og tage det af
igen, hvor han stod stille. Så lærte han at ”indparkere” til
sadlen, alt dette i hans egen fri vilje og med masser af ros.
Det vil være meget forkert at blive irriteret på sin hest, når
det er tydeligt, at den er utryg. Nu stiller jeg mig blot med
sadlen på ridebanen, og så kommer Betsen venligt hen
og stiller sig sådan, at jeg kan ligge sadlen op på ham. 2
uger, og frygten fra sadlen er helt væk. Har man en hest,
der rykker meget rundt, når den skal have sadel på, så
er det for det meste konfliktadfærd, hvor hesten prøver
at fortælle, at sadlen enten ikke passer, eller at den har
dårlige oplevelser med, når rytteren stiger på. Hesten skal
helst stå stille og afslappet, når sadlen lægges på, ikke fordi
den bliver tvunget, men fordi den faktisk er afslappet og i
ro med sig selv.
Milton er ligesom Steffani og Sofus fra samme vanrøgtssag, men blev opkøbt på slagteauktionen. Milton er en
utrolig smuk, sort pony. Han blev kastreret i marts 2013
og har stadig meget hingste adfærd, især overfor de andre
heste. Da jeg startede med Milton var han ret nervøs – og
slet ikke interesseret i menneskelig kontakt. De første 3
gange jeg havde ham på banen, slap jeg ham løs og lod

ham gå rundt, imens jeg sad på midten og betragtede
ham. De første tre dage tog det mig en halv time, før han
overhovedet bemærkede, at jeg eksisterede. Han kunne
komme travende lige i mod mig, og slet ikke kigge på
mig og så løbe lige udenom. Men det blev stille og roligt
bedre, hver dag slap jeg ham blot og lod ham gå rundt
og afventede, at han ville snakke. Nu vil han meget gerne
snakke. Han kan nu strigles og få løftet hove. Jeg leger
rigtigt meget med ham og er så småt begyndt at tilvænne
ham til sadelunderlaget. Milton er fysisk klar til tilridning,
men psykisk har han stadig brug for lidt tid og brug for
at være sikker på, at mennesker faktisk er sjove at være
sammen med. Men han gør store fremskridt hver eneste
dag.
Camilla Stormont
(www.camillastormont.dk)

Nyt Hesteliv er
også på facebook
Følg med i vores dagligdag og hvordan hestene har
det på facebook.
Vi lægger jævnligt billeder ind af heste, ponyer, æsler
og muldyr samt de forskellige hesteværnsager og
artikler, der også er lagt ind på vores hjemmeside.
Gruppen hedder Nyt Hesteliv. For at blive en del
af gruppen skal du blot markere ”synes godt om”.
Har du specifikke spørgsmål til nyt Hesteliv, skal du
dog stadig skrive en mail til info@nyt-hesteliv.dk.
God fornøjelse!

Træningsmoduler
Grundkursus
Forudsætninger:
Ingen

Jordtræning
Forudsætninger:
Gennemført grundkursus eller
anden relevant erfaring.

Agilty
Forudsætninger:
Gennemført grundkursus eller
anden relevant erfaring.

Grundkursus tilbydes over 12 sessioner (3 mdr.). Her læres de grundlæggende ting som basis
øvelser med håndtering af hesten som bakøvelser, cirkellege, hvordan du bruger dit kropssprog i
forhold til hesten, jordtræning og indledning til tricks og agility.
Målsætning: Forståelse for hestens adfærd og signaler, der danner baggrund for nedennævnte
moduler.
Jordtræning er et hold, hvor der lægges fokus på hestens indlæring og trænerens effekt på hesten.
Vi lærer om generel jordtræning som f. eks mind games (bom- og keglearbejde), dressur fra
jorden, herunder longering. Vi laver tillidsøvelser i form af indlæring af ”farlige” ting.
Målsætning: Tryghed ved hesten og samarbejde mellem hest og træner.
Agility er et hold, baseret på leg og indlæring. Du oplever, hvordan man gennem leg kan få
hesten til at springe over ting, gå over plastic m.m. Vi laver agility øvelser, som kendes med
hunde. Du vil lære om de” 7 lege” (fra Pat Parelli), sendelege, agility med hesten, tricks m.m.
Målsætning: At gøre træning til en leg og at kunne hygge sig med sin hest på en anden måde end
ridning.

NB! Generelt vil alle holdene blive niveauinddelt.

Priser
ENEUNDERVISNING
PR. GANG

ENEUNDERVISNING PR.
MÅNED

HOLDUNDERVISNING PR.
MÅNED

BØRN 5-9 ÅR

100 KR.

300 KR.

200 KR.

UNGE 10-14 ÅR

125 KR.

375 KR.

250 KR.

VOKSNE 15 ÅR +

175 KR.

525 KR.

350 KR.

Deltagerne skal være medlem af nyt Hesteliv.
Der kan deltages med egen hest eller man kan låne en af nyt Hestelivs heste. Det koster kr. 25 pr. gang at låne en hest
eller pony. Hvis man har adopteret en hest, er det gratis.
Hvis du bor langt fra Fyn, vil det også være muligt at lave en dagssession på ca. 5 timer indeholdende teori og praksis, i
alt kr. 800 pr. person med egen hest og kr. 900, hvis du skal låne en hest. Yderligere oplysninger direkte til Camilla Stormont tlf. 5189 9590 eller email camilla@liberamus-equos.dk.
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Dino

Camilla Stormonts baggrund
med Natural Horsemanship
”Man kan udvikle sig selv og hestene omkring én meget
mere, end man tror, hvis bare man lytter og ikke stiller
krav.”
Her hos Nyt Hesteliv modtager vi hele tiden heste eller
ponyer, som har brug for lidt ekstra vejledning, hvilket vi
ikke altid har haft ressourcerne til. Det er nu to år siden, at
vi hos Nyt Hesteliv for første gang stiftede bekendtskab
med vores nye underviser i Natural Horsemanship, Camilla
Stormont. Camilla tilbragte dengang i sommeren 2011
hele sin sommerferie med at træne vores heste. Og det
gjorde hun godt. Da vi så i foråret 2013 eftersøgte en fast
træner, var Camilla igen klar. På under fire uger flyttede
hun fra sin lejlighed i København til Odense for dermed
dagligt at kunne færdes på Nyt Hesteliv. Der var ingen
tvivlspørgsmål. Med sig havde hun sine to ponyer, Dino
Soleil og Perle Soleil.
Camilla er 22 år gammel og har arbejdet med Natural
Horsemanship siden hun blot var 10 år gammel og har
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undervist andre gennem de sidste 7 år. Hendes egne to
ponyer og deres historie har begge præget hendes syn på
heste og hesteverdenen rigtig meget. Derfor præsenterer
vi bedst Camilla med baggrund i disse.

Dino Soleil – Skulle være endt som slagtepony
Jeg fik Dino i 10 års fødselsdags gave. Han var 8 mdr.
gammel og blev købt af en hestehandler, som opkøbte
slagteponyer og solgte dem videre. Da jeg fik Dino hjem,
var han slet ikke tam. Vi sad på marken i lang tid og prøvede at lokke ham hen med mad, men han ønskede slet
ingen kontakt. Vi fik derfor fat i Jasmin Schacht, som er
Natural Horsemaship-udøver. Blot én time efter hun var
kommet, kunne jeg stå og strigle min pony.
Siden den dag vidste jeg, at det var dét, jeg ville. Jeg vidste
ikke, jeg ville det så meget, som jeg gør nu, for dengang
red jeg dressur og spring. Jeg var ude til stævner næsten
hver eneste weekend, men alligevel var der noget, der
dragede mig i retning af Natural Horsemanship. I årenes
løb undersøgte jeg det derfor nærmere.

”Dino var mit frirum. Han var min bedste ven.”
Hver eneste dag løb vi og legede ved folden. Han var
meget hingstet, og jeg måtte derfor ikke gå ind til ham.
Jeg måtte i stedet løbe på den modsatte side af indhegningen.
Da Dino blev gammel nok, tilred jeg ham selv sammen
med min mor. Det var en stor oplevelse for mig nu efter
tre år at sidde på den pony, jeg elskede så højt. Men som
årene gik, måtte jeg tage et valg. Jeg var efterhånden 13 år
gammel og for stor til at ride på Dino. Jeg ville konkurrencerne - og jeg ville ham. Dog endte det med, at jeg lånte
ham ud til en familie, som senere købte ham. Jeg husker
stadig, hvordan jeg græd hele vejen hjem i bilen, da vi
havde afleveret ham og følte, at jeg havde svigtet min
bedste ven.
”Når folk spørger mig, om han havde det godt, så kan jeg
efter normale heste standarder kun sige ja. Han fik foder og
blev passet – MEN han blev ikke forstået.”
I de næste par år var jeg stadig aktiv på stævnebanerne,
indtil jeg som 15 årig begyndte at undervise i Natural Horsemanship og ridning på begynderplan. Jeg blev hurtigt
en meget større ”hippie” end de andre på min alder. Dino
var fortsat hos familien, som han var blevet solgt til og
gik spring og dressur stævner på højt plan. Dog solgte de
ham efter 4 år, fordi datteren var blevet for stor. Han blev
derfor solgt til en salgsstald/hestehandler og tabte her alle
muskler, inden en ny familie købte ham til deres 10 årige
pige.
Dino har altid været lidt speciel i forhold til hans temperament, og den unge pige var derfor en smule bange for
ham, da Dino altså ikke bare finder sig i hvad som helst.
Når folk spørger mig, om han havde det godt, så kan jeg
efter normale heste standarder kun sige ja. Han fik foder
og blev passet – MEN han blev ikke forstået. Dino begyndte at bukke, når han blev reddet og efter nogen tid fandt
man ud af, at han led af ryg lidelsen Kissing Spine.
”Dino ville blive aflivet den følgende dag, fordi han var
erklæret uridelig”
Hans dage som ridehest var ovre, og familien ønskede
derfor at aflive ham. Jeg anede på dette tidspunkt ikke,
hvor Dino var. Skæbnen ville dog, at jeg tilfældigt faldt
over et indlæg på hestegalleri.dk, der fortalte, at Dino
havde fået en rygskade. Jeg ringede derfor til ejeren for at
høre, hvordan det gik med ham. Ejeren fortalte, at Dino
ville blive aflivet den følgende dag, fordi han var erklæret
uridelig. Jeg skyndte mig fra København til Horsens for at
møde min gamle ven, og fik bekræftet af dyrlægen, at han
ville kunne bruges til lette skovture og hygge/selskab.

og kun det halve hvis de kun tog uanvendelighedsforsikringen. Derfor ønskede de, at jeg betalte de sidste 10.000
kr. for den skadede pony. Det lykkedes mig at få pengene
skrabet sammen med hjælp fra min familie, som vidste,
hvor meget Dino betød for mig. I juni 2009 kom han så
den lange vej til København.
”Hvad skulle jeg nu lave med en hest der ikke kunne rides?”
Jeg havde altid kombineret ridning og jordtræning, og
nu kunne jeg pludseligt kun det ene. Jeg brugte i starten
mange timer på bare at være på folden sammen med
ham og på at gå ture. Dino var blevet meget aggressiv,
han havde haft ondt i ryggen og haft dyrlæge løbende i 3
mdr. Han bed og jeg hørte mange skrækhistorier om, hvor
aggressiv han havde været det tidligere sted. Det fik jeg
selv at føle, da en dreng på omkring 10 år besøgte stalden,
som Dino stod i. Drengen stod et par meter foran Dino, da
han klappede ud i luften efter en flue. Dette fik Dino til at
fare frem efter ham med åben mund og tilbage-lagte øre.
Dino var meget aggressiv, hvis han følte sig truet. Med
tiden blev det dog heldigvis bedre.
”Jeg brugte mange timer med Dino. Og præcis som da jeg
var barn, blev han min bedste ven.”
I December 2009 skete det så, at Dino mistede sit ene
øje. Han havde fået et hak ind på hornhinden, der ikke
kunne reddes, og dyrlægerne foreslog aflivning, da det jo
”bare var en pony, som ikke engang kunne rides”. Men jeg
ofrede det, der skulle til og fik fjernet hans øje. Jeg brugte
mange timer med Dino, og præcis som da jeg var barn,
blev han min bedste ven. Når jeg kaldte på ham på folden
fik jeg et kæmpe vrinsk, og en pony, der kom løbende. Vi
begyndte at lave tricks, vi opviste for folk. Jeg fortalte om,
hvordan man kan have et venskab til sin hest på jorden,
og hvor sjovt det kan være ikke at ride. Siden den dag jeg
fik Dino tilbage, har ridning ikke betydet noget som helst
for mig i forhold til sammenværet med hesten. Dino har
lært mig meget, og selvom Dino i dag er sød, rolig og en
helt fantastisk pony, så finder han sig stadig ikke i at blive
behandlet uretfærdigt. Hvis man kan have en bedste ven i
en hest, så er det uden tvivl det, som Dino er – og altid vil
være – for mig.
Camilla & Perle

På dette tidspunkt havde jeg ingen hest selv, og ønskede
det faktisk ikke, men da jeg så Dino igen måtte jeg have
ham tilbage. Der var dog et lille ”forsikringsproblem”.
Ejeren ville få udbetalt 20.000 kr., hvis de aflivede ham,
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Dan Jørgensen på besøg hos nyt
Hesteliv
Den 15. marts 2013 besøgte Europaparlamentariker Dan
Jørgensen nyt Hesteliv. Det gjorde han i forbindelse med,
at han var blevet udnævnt til Årets Dyreven 2012 og havde

modtaget kr. 10.000. Disse penge delte han mellem forskellige dyreværnsorganisationer, hvoraf nyt Hesteliv blev
en af dem.
Vi inviterede Dan med ud på folden for at vise ham vores
ponyer og fortælle lidt om deres forskellige historier, vores
ønske om bl.a. indførelse af et Dyreværnskorps og mange
andre tiltag, man kunne gøre for heste og dyrevelfærden.
Det var tydeligt, at Dan Jørgensen interesserede sig for
dyrene. Da en af ponyerne begyndte at trække i hans snørebånd, stod han stille og morede sig. Indenfor havde en
af vores katte, Blackie, fundet en soveplads på hans jakke.
Den blev forsigtigt løftet op og fik en kæletur, inden den
blev sat på gulvet.
Dan Jørgensen, har med sin 8 hour-kampagne fået samlet
mere end 1,1 million underskrifter mod de lange dyretransporter i Europa og fået dem på den politiske dagsorden. EU-Kommissionen har lovet at fremsætte et nyt
forslag om dyretransporter senest i 2014. Dan Jørgensen
viser, at han virkelig ønsker at ændre dyrevelfærden til
noget bedre. Vi håber, at han også her i Danmark kan få
sat fokus på dyrevelfærden.
Vi satte stor pris på den tid, han brugte på at besøge os
og høre på vores ønsker, og ønsker ham god vind i dansk
politik fremover.

Dyreværnskorps
At få indført og gennemført et
dyreværnskorps i Danmark er en lang og sej
vej i det offentlige system ...
Nyt Hesteliv, Dansk Dyreværn Århus, Inges Kattehjem
og Hundens Tarv samt en konsulent fra DOSO arbejder
stadig meget intensivt på at få et dyreværnskorps indført i
Danmark. Det er meget frustrerende at arbejde med dyreværn, da tingene foregår meget forskelligt i politikredsene.

Firma sponsor
Bliv sponsor af nyt Hesteliv og lad os til
gengæld profilere din virksomhed.
Du kan sponsere en bestemt hest eller generelt give
støtte til mange af vores løbende omkostninger
såsom dyreværnssager, hestemarkeder, frikøb af
heste, foder, dyrlæge, smed m.m.

Det seneste møde, vi har haft omkring Dyreværnskorpset
var med tidligere fødevareminister Mette Gjerskov. Nu
er hun der ikke mere, så vi skal starte forfra med Karen
Hækkerup, som er den nye fødevareminister.

Vi har sammensat forskellige sponsor-pakker og
tilbyder også muligheden for at sætte et skilt op i
vores hal.

Sådan er vilkårene desværre, men vi fortsætter arbejdet,
da vi tror på, at det vil være den bedste løsning for dyrene
at få sådan et korps i lighed med det, de har i England.

Læs nærmere om de forskellige sponsor-muligheder
på vores hjemmeside, www.nyt-hesteliv.dk eller
ring til Janne Junker på 26 35 58 65.
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Hestekød

Ny bestyrelse
Til generalforsamlingen, der blev afholdt den 18. april
2013, fik bestyrelsen 2 nye medlemmer.
Bestyrelsen består af:
Formand Janne Junker, Christina Junker, Tine Grejs, Gunvor
Grejs, Mette Jensen og Mette Mørch. De 2 Metter er
kommet godt for start og er i fuld krig med bestyrelsesarbejdet. Vi glæder os til samarbejdet.
Af Trine Appel,
ambassadør for nyt Hesteliv

Den sidste tid er heste ufrivilligt kommet i mediernes
lyskegle: først med hestekød i Findus lasagner og senest
med Camilla Plums søn, der valgte at slagte sin pony på en
strand. Begge dele har sat sindene i kog herhjemme. Og
heldigvis, kan man sige, for er der noget, der kan sætte
følelserne i gang er det mishandlingen af stakkels, sagesløse dyr.
Det er selvfølgelig mest den sidste episode, jeg refererer
til, for afsløringen af hestekødet i en lasagne satte mest pis
i kog, fordi forbrugerne følte sig snydt, og ikke så meget
pga det etiske spørgsmål om, hvor disse slagteheste kom
fra, hvordan de endte som affaldskød, og om man ikke
burde se deres forhold efter i sømmene.
Efter jeg er blevet involveret i nyt Hesteliv, er jeg blevet
klar over, hvor grelt det står til med behandlingen af
slagteheste. Jeg er desværre også blevet klar over, hvor
uinteresseret folk er i dette. Jeg tror bare ikke, den almindelige dansker er klar over, at mange heste er udsat for
det samme som de stakkels grise, man så på tv for en del
år siden, da det kom frem, hvor forfærdeligt det stod til
med dyrevelfærden ifm transport til udlandet. Og jeg kan
slet ikke forstå, hvorfor hestekødsskandalen ikke affødte
en større sag omkring de heste, der lægger krop til. Der er
intet i vejen med at spise hestekød (jeg kunne dog aldrig
gøre det selv) men hvis man handler med eller spiser
hestekød, må man overholde dyreværnsloven og sørge for,
at hestene ikke har lidt undervejs, ligesom mange danskere
går op i ikke at spise burhøns og tremmegrise.

DOSO:
DyreværnsOrganisationerne
SamarbejdsOrganisation
Vi fortsætter vores medlemsskab i DOSO, fordi vi tror på,
at samarbejde er vejen frem, hvis vi skal gøre noget positivt for dyrene. Vi står stærkere sammen end alene.
DOSO er en bred vifte af dyreværnsorganisationer, der
breder sig over mange typer dyr, så som landbrugsdyr,
heste, hunde, katte, kæledyr, forsøgsdyr, pindsvin, og
foreningerne dækker både kampagner og lobbyarbejde
nationalt som internationalt. Gennem fællesmøder holder
foreningerne hinanden orienteret om udviklingen og tiltag
inden for dyreverdenen.
Foreningerne laver samlede høringssvar til nye love for
dyrene og foretager samlede indstillinger af personer til
offentlige udvalg og råd. DOSO er partipolitisk uafhængig,
men der bliver arbejdet sammen med de politiske partier,
som gennem lovgivning er parat til at give dyrene i Danmark bedre forhold – uanset om partiet ligger længst til
venstre eller længst til højre i folketingssalen.
Foreningerne uddeler årets ”Dyrevelfærdspris” hvert år på
Dyrenes Dag i samarbejde med Dyrenes Dags Komité. I år
vil det foregå på Fyn, hvor en person, som har gjort noget
særligt for dyrene, vil modtage denne pris. Det vil blive
oplyst via nyhedsbrev og Facebook.

Sagen om Camilla Plums søn, der på barbarisk vis slagtede
sin pony på stranden, er endt med at både ham og hans
mor er truet på livet. Billedet af den lille nuttede pony, som
vi så efterfølgende ved, har fået skåret hovedet af, satte
mange følelser i gang hos danskerne, og jeg må sige, at
jeg også selv blev temmelig berørt af historien, men jeg
ville ønske, at danskerne ville blive lige så rasende over den
dyremishandling der begås dagligt af skruppelløse mænd,
der kun tænker kroner og ører, frem for en ubegavet ung
mand der i den grad har ødelagt sin mors og sin egen karriere, og som aldrig kommer til at slagte en hest igen. De
lyssky typer der transporterer slagteheste rundt i Europa
for at få den højeste pris, er langt mere kyniske med en
etik og moral der ikke er til at få øje på!

Foreningen informerer / træning – 33

Hestemarkeder
Hjallerup 2013
Hjallerup marked har altid været kendt for sine mange
heste. I mange år har markedet fået megen kritik af
behandlingen af disse heste pga. manglende vand;
apatiske heste, frustrerede heste, hingste der står op ad
brunstige hopper, eller andre hingste, manglende skygge
for solen, manglende læ for regn og blæst, tynde og syge
heste, uregerlige heste og meget mere.
Nyt Hesteliv har i mange år været på Hjallerup marked for
at tjekke forholdene for hestene og påpege manglerne,
der især drejer sig om manglende vand, foder, og at de
står for tæt pakket. Der er blevet færre heste på Hjallerup,
og det er positivt.
Desværre var det stadig muligt at vinde en hest ved
køb af lodsedler. Hesten står til skue i en boks – ca. 3x3
meter – der er stillet op midt på pladsen og hvor der ikke
er adgang til skygge hvis solen skulle bage ned. Det er
markedspladsen, der udlodder denne hest, og det er dybt
kritisabelt. Der er ingen sikkerhed for om en fuldstændig
hesteukyndig person vinder hesten, og man kan kun gisne
om, hvad der så kan ske.

Vi gik rundt og besigtigede tingene og tog billeder af
mange af hestene. I løbet af meget kort tid reagerede en
hestehandler meget voldsomt på vores tilstedeværelse.
Vi skulle fjerne os fra markedet. Han ville destruere vores
kamera og telefoner. Han råbte højt og truede os voldsomt
med, at vi ikke skulle sætte vores ben mere på markedet.
Vi skulle bare forsvinde. Det er nok det sidste, vi gør!!
Vi var dog nødt til i den givne situation at tilkalde politiet,
så vi i ro kunne færdes på markedet og tage de billeder,
som vi havde lyst til. Politiet kom omgående og fik en snak
med hestehandleren. Politiet tacklede situationen fint. Så
længe det er lovligt at handle heste på markeder, må vi
leve med, at hestehandlerne er der, og omvendt må de
også leve med, at vi tager billeder og ønsker at nedlægge
disse markeder. Vi ville ønske, vi kunne fjerne alle hestene
til et bedre sted, end hvor de kommer fra, eller hvor deres
skæbne fører dem hen. Der er mange opkøbere og byttehandler på disse markeder, og alle disse uønskede heste,
der står her, kan gå fra marked til marked, og til sidst
ender de alle efter al sandsynlighed på et slagteri i udlandet. Bare tænk i 25-30 graders varme at skulle køre mere
end 2000 km for at afslutte sit liv på en uetisk og rædselsfuld slagtetransport til sydeuropa, hvor dyr ikke anses for
noget særligt. Hestene kører ikke i store flotte lastbiler med
god plads. De bliver stuvet sammen på meget lidt plads,
og de dårlige af hestene kan nemt bukke under, især i
denne varme. Falder den først, kan den ikke rejse sig igen
og vil blive trampet på af de andre heste.

Ørbæk 2013
På dette marked var der kun 10 heste, så her er ikke meget
at komme efter.

Egeskov 2013

Vorbasse 2013
Synet der mødte os var nogenlunde som forventet.
Størstedelen af hestene var pæne i huld, men det er ikke
ensbetydende med, at hestene har det godt. De fleste
af dem var også meget apatiske og trætte. Andre var
skræmte, fordi dyrene er fuldstændig uhåndterede og har
derfor ingen tillid til mennesker. Unge dyr skal være trænet
ifølge lovgivningen. Men sådanne regler gælder tilsyneladende ikke her. At stå bundet i 3 dage i varme med max.
en halv meter til nærmeste sidekammerat er trættende
og for nogle heste også meget stressende. Hestene bliver
byttet rundt i handlerne og flytter så fra pæl til pæl, væk
fra de heste, den kom med. Hingstene står ofte bundet
ved siden af brunstige hopper, og de bedækker på livet løs
den bundne hoppe, mens andre hingste står indespærrede
i lastbiler eller trailere gennem op til 3 dage. Fuldstændig
meningsløst.
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Den 3. onsdag i september er der Egeskov Hestemarked.
Det er det sidste større marked på året, men de sidste par
år, har der været politirazzia på hestehandlerne. De har
derfor boycottet Egeskov. I 2012 var der 30-40 heste, hvor
der tidligere kom 300 heste, så det har også haft en positiv
Rasmine
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Støtte

indvirkning, at politiet har været der 3 år i streg. Hvordan
det ser ud i 2013, må vi se i næste måned.

Støt nyt Hesteliv på mange måder og træk fra i SKAT:

Efterskrift

Donation

Der er ingen tvivl om, at hestepas og politirazzia samt
vores tilstedeværelse har haft en positiv indflydelse, men
tro ikke, at de dårlige heste ikke er der. Det er de stadigvæk, men de kommer bare ikke frem, når der er så meget
fokus. Hestene bliver gemt og står bag kulisserne. Her
bliver de handlet et mere usynligt sted for offentligheden.

Støt med et fast månedligt beløb, som du selv
fastsætter.

Adoption
Adopter en hest for kr. 250 pr. måned
Børn kan adoptere en pony for kr. 100 pr. måned

Ponyføllet fra Egeskov marked
2009

Familiepleje

I 2009 var nyt Hesteliv på Egeskov marked for, som altid,
at se hvordan hestene havde det og om der var vand og
stråfoder.

Få hesten hjem til dig selv. Se mere herom på vores
hjemmeside.

Vi oplevede mange forfærdelig ting også dengang. Blandt
andet så og hørte vi et lille ponyføl, som var kommet til
markedet med sin mor. Hoppen var blevet solgt, og det
lille føl var på brutal vis blevet skilt fra sin mor, da den nye
ejer til hoppen ikke ville have føllet med. Føllet skreg og
skreg efter sin mor hele dagen lang, så det skar en i hjertet. Tit og ofte har vi tænkt på, hvad der var sket med den
lille skæbne.

Gavedonationer
Naturalier modtages meget gerne i form af foder,
wrap, hø, hesteinventar, bygninger m.m. og kan
trækkes fra i SKAT.

Julegaven eller fødselsdagsgaven
Støt med et engangsbeløb på kr. 300 / 500 til en god
dyreven. Vi sender dig gavebeviset.

Firmasponsorat
Sponser et årligt beløb på kr. 5.000 / 10.000.
Vi vil synliggøre dit firmanavn på messer og udstillinger og i forbindelse med vores arrangementer på
nyt Hesteliv. Vi linker til dit firma på vores hjemmeside.

Annoncer
I foråret 2013 skulle vi ud at hente nogle dækner, vi havde
købt, hos en dame på nordfyn. Hun fortalte, at hun godt
kendte os, og at hun havde fulgt os gennem årene. Hun
spurte om vi kunne huske det lille føl, vi havde fortalt om
på vores hjemmeside, som havde stået og kaldt hjerteskærende efter sin mor på Egeskov marked. Hun synes nemlig
lige, hun ville fortælle, at en af hendes veninder, der boede
i samme by, havde købt føllet, og at det nu stod sammen
med en anden shetlandspony og havde det godt.
Det var en dejlig historie at få fortalt, og at det til alt held
endte godt for det lille føl, som nu var blevet til en flot
pony.
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– i medlemsbladet og på vores hjemmeside. Kontakt
os for nærmere info.

Ethvert bidrag tæller ...
Pengene fra din donation går til Foreningen nyt Hesteliv og går ubeskåret til rehabilitering af mishandlede
og gamle heste. Donationer hjælper med at dække
udgifter til foder, pleje, smed og dyrlæge.
Hesteinternatet har brug for din hjælp og støtte til
hestene, så de kan opholde sig her.

Travhestene fra Aars
Landboauktion

Sofus – Traver (5 år)

I november 2012 opkøbte vi 13 vanrøgtede travheste, som
politiet valgte at sætte på auktion. På denne auktion foregår opkøbet primært med henblik på opkøb til slagtning i
udlandet.
Vi købte alle hestene fra denne sag og fik reddet dem alle
sammen. Når nøden er størst er hjælpen nærmest og her
tænker jeg på alle de, som bidrog økonomisk til købet på
auktionen og efterfølgende skulle vi huse 13 heste. Det var
desværre en umulighed i Blommenslyst. Der var dejlige
mennesker, som trådte til. Nogle blev anbragt direkte i
familiepleje og andre blev anbragt akut.
Vi vil her opdatere jer på de forskellige heste:

Steffani – Traver (5 år)

á Sofus i dag
ß Sofus, nov. 2012

Sofus var meget afhængig af Steffani og blev anbragt hos
Birthe sammen med Steffani. Ifølge politiet og politiets
valgte dyrlæge var han vallak, men efter anbringelsen blev
det hurtigt konstateret, at han var hingst. Sofus er blevet
kastreret i marts 2013 og er den skønneste og sødeste
vallak. Sofus kom til nyt Hesteliv den 1. juni 2013 sammen
med Steffani. Han er rolig og meget kontaktsøgende. Der
er risiko for, at han har nået at bedække Steffani, men det
må tiden vise. Sofus og Steffani var dybt afhængige af
hinanden, men det har fortaget sig. De har fundet andre
legekammerater i den store hesteflok.

á Steffani i dag

Handyspeed – Traver (12 år)

Steffani, nov. 2012 à

Steffani blev anbragt hos Birthe i november 2012 i akutpleje sammen med Sofus. Hun kom til nyt Hesteliv den 1.
juni 2013 og har så været her i knap 2 mdr. Hun er faldet
meget til, og vi har trænet hende ved brug af horsemanship med tillidsøvelser. Se mere under Camilla Stormont.
Hun var meget nervøs, da hun kom, men det er aftaget
helt. Steffani har en skade på det ene bagben – formodentlig en ledskade, som aldrig er blevet behandlet. Den
er så stor som en tennisbold. Hun virker dog ikke generet
af den. Hun slår meget med hovedet og kan være en
headshaker. Det er dog blevet meget mindre efter hun
er kommet. Det er en stressfaktor at blive flyttet. Hun er
en stærk hoppe i løsdriften og har indsmigret sig hos de
stærke vallakker.
Anbringes kun som hyggehest.

á i dag
Nov. 2012 à

Handyspeed er vallak og blev afhentet på auktionsstedet
i Aars direkte til den nye plejefamilie, Anne-Mette. AnneForeningen informerer / træning – 37

Mette valgte selv Handyspeed på auktionen, ligesom
Emmelie gjorde det ved Moonie. Og hun er rigtig glad for
ham. Han har det super godt hos Anne-Mette. Han er en
utrolig sød og nem hest, hvilket faktisk er kendetegnet for
alle hestene.

Elise – Traver (14 år)
Elise var den mest vanrøgtede af de 14 travere. Hun havde
en huldscore på 2 ud af 9, så hun var virkelig ringe. Med
sig havde Elise Freja – et ca. 6 mdr. gammelt hoppeføl.
Elise havde ikke ressourcer til sit føl og orkede ikke at passe
hende. Hun var tit hård ved Freja ved fodringstid. Elise har
været i akut familiepleje sammen med sit føl Freja, Gifa
Gilbak og Kick Lee hos Helle, som har passet og plejet dem
fra 23. november til 30. marts. Herefter har Elise, Freja og
Gifa været på nyt Hesteliv. Kick Lee beholdt Helle i første
omgang.

á Freja i dag
ß Freja, nov. 2012
fremad og Freja udviklede sig positivt. Hun er et lille livsstykke og fuld af spilopper. ”Moster Gifa” har taget sig
meget af lille Freja. Da Freja kom her i påsken 2013 var hun
stadig fuld af spoleorm, som var svære at få bugt med, da
de tilsyneladende var resistente. Vi prøvede med 4 forskellige midler og til sidst lykkedes det gudskelov.

Gifa Gilbak – (15 år)

Elise, nov. 2012
Elise i dag

Gifa er søster til Elise og går her under navnet ”Moster
Gifa”. Gifa er en utrolig sød hoppe, meget nem og kærlig.
Hendes ben er ikke altid de bedste. Sandsynligvis slitage
fra travbanens tid.
Gifa kom sammen med Elise og Freja. De er meget nært
knyttet til hinanden.

Elise er i dag utrolig glad for lille Freja, for nu er hun
kommet så meget ovenpå, at hun har det overskud, der
skal til for at passe sin lille pige.

Freja – Traver (1 år)
Freja har gennemgået en kæmpe udvikling. Hun var så
underernæret og apatisk og fyldt med spoleorm, så vi
frygtede for hendes overlevelse. Det gik stødt og roligt
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á Gifa i dag
ß Gifa, nov. 2012

Kick Lee (11 år) og Maybe Lee (3 mdr.)

Moonie – Traver (12 år)

Kick Lee, som har været i Helles varetægt siden november
2012, var meget aggressiv især overfor mænd. Hun blev
dog meget knyttet til Helle og er også med Helles store
hjælp blevet mere tillidsfuld. Da Helle ikke kunne have så
mange heste mere, sendte hun Elise, Freja og Gifa ned til
os og beholdt så selv Kick Lee. Kick Lee viste sig at være
i fol og hun fik det yndigste lille hoppeføl Maybe Lee.

Moonie kom direkte til en plejefamilie fra auktionen, hvor
hun har været siden november 2012. Plejemor Emmelie
valgte selv Moonie på auktionsstedet. Moonie er en hoppe
og også hun havde et føl i maven. Hun fik et super dejligt
hoppeføl den 16. april 2013 og trives fint i plejefamilien,
hvor hun går sammen med andre hopper. Føllet hedder
Beats by Penelope. De har det fint hos familien, hvor vi har
besøgt dem 3 gange siden november måned.

ß Kick Lee i dag
Moonie i dag – her sammen med Penelope

â Kick Lee, 2012

Desværre kan Helle ikke beholde Kick Lee, så de kommer
til nyt Hesteliv. Kick Lee og Maybe Lee søger derfor en ny
plejefamilie.

Milton – Traver (4 år)

Rimi Marianne – Traver (6 år) år og
Malte – Traver (6 år)
Rimi Marianne, Malte, Lille Lyn og Last Dancer blev akut
anbragt på en gård i Aars, hvor vi så senere skulle have
dem videre i en plejefamilie. De kom til Louisa på Djursland, hvor de blev passet og plejet. Louisa var meget glad
for hestene – og de for hende. Louisa er også livredder for
nyt Hesteliv.

Milton i dag
Milton er en pony, som gik i samme flok som alle traverne.
Milton var hingst og er super flot. Han er en spændende
blanding af New Forest, Haflinger, Odenburger og Fuldblod. Han er desværre meget hingstet stadigvæk og er lidt
af en bisse overfor vallakker. Han går i flok med Elise, Gifa
og Freja, som de alle stortrives med. Vi træner ham jævnligt og vil få ham tilredet, så han kan komme ud i en sød
familie, som kan bruge ham. Han er rigtig sød i træning
og fuldstændig tillidsfuld overfor mennesker.

Malte i dag
à
â Rimi
Marianne og
Malte, januar
2013

Vi håber, det hingstede fortager sig med tiden, så han kan
gå i hele flokken. Han har særligt været hård overfor Sofus,
som bare rigtig gerne ville være en del af deres flok, men
det gik ikke.
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Last Dancer (12 år) og Lille Lyn (3 år)

Politianmeldelse
Som nævnt har vi meldt politiet til Den uafhængige
anklagemyndighed, idet vi mener, at politiet har overtrådt
Dyreværnslovens §1 og 2:
1) Politiet satte 13 heste på auktion den 23. november
2012, (som politiet selv havde fjernet fra tidligere ejer
p.g.a. vanrøgt, selv om hestene stadig var i en elendig forfatning. Dette var en uforsvarlig behandling af
dyrene.
2) Uforsvarlig behandling af 14 vanrøgtede heste, som
politiet havde i sin varetægt i 1½ mdr.

á Last Dancer, nov. 2012

â Lille Lyn, nov. 2012

Det må anses for helt uansvarligt at sende så svage og
udmagrede heste på auktion. Afvisningen imødegår ikke
denne anklage overhovedet.
Det primære formål var at få ændret lovgivningen, så det
ikke skal være en mulighed at afsætte vanrøgtede dyr på
denne måde, især ikke da der ingen skrubler er mellem
hestehandlerne for at opkøbe disse dyr, der har lidt i
formodentlig meget lang tid, og så sende dem på slagtetransporterne ud af landet. Det var alt for svage dyr. Det
sker desværre hele tiden. Vi synes ikke dyrene skal aflives
i forbindelse med dyreværnssagerne, men hvis dette er
alternativet, så synes vi, det er bedre at give dem fred.
Man kan undre sig over, at de myndigheder, som burde
være den instans, der hjælper de nødstedte dyr, er medvirkende til at forlænge og fortsætte dyrenes lidelser. Det
er stærkt kritisabelt, og der bør skrides til handling, så det
ikke sker igen.

â Last Dancer og Lille Lyn i dag

Vi har fået afvist klagen fra Den uafhængige politiklagemyndighed og har nu anket sagen i den videre proces.
Politiet har stort set ikke svaret på vores anklage. Det
afventer vi nu svar på.

Efterskrift
Disse heste er nu blevet reddet for vanrøgt og flere lidelser
og kan se frem til et trygt og godt liv fremover. Vi håber, vi
på sigt kan finde nogle søde og kærlige plejefamilier, der
har lyst til at give disse dyr en god tilværelse – et rigtigt
godt hesteliv i forhåbentlig mange år. Så længe de er på
nyt Hesteilv, håber vi at I har lyst til at støtte hestene hos
os. I er også altid velkomne til at komme forbi og hilse på
Elise, Gifa og alle de andre ...
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Peder Olesen

Blidegensvej 2 · 5600 Faaborg
Tlf: 40 44 95 35 · Tlf: 65 90 21 35
Telefontid kl. 7.00 til 8.00

• Beslagsmede med erfaring i klassiske hestebeslag
• Medlem af DS herunder ankenævnsordningen for beslagsmede
• Garanti for registrerede beslagsmede
• Ansvarsforsikring med dækning op til 10. mill
• Løbende opdatering i efteruddannelse
• Erfaring i terapeutiske hestebeslag
www.beslagsmedemesteren.dk
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Religiøs lovgivning i Danmark
Som dyreværnsforening kæmper vi hver dag for at beskytte dyrene og forsøger gennem oplysning, debat, dialog
med politikere m.m. at gøre opmærksom på dyrenes
uforbederlige vilkår, et forbud mod hestemarkeder, et
forbud mod de lange transporter af slagtedyr til sydeuropa
og meget meget mere, så er det ved gud frustrerende at
skulle læse, at lovgivningen for slagtemetoden for dyr nu
gøres ringere ved at tillade religiøse slagtninger. Hvad er
det for noget ? Nu behøver dyrene ikke bedøves mere,
inden halsen skæres over. Vi skulle skamme os.

Læs den nye Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af
dyr, der trådte i kraft den 1. januar 2013:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=144795
Vi bringer dyrlæge Lene Kattrups fremragende indlæg i
Jyllands-Posten fra den 6. august 2013:

KRONIK DEN 6. august 2013 Jyllands-Posten
Religiøs lovgivning i
Danmark
Af LENE KATTRUP dyrlæge medlem af
Det Etiske Råd
Danske politikeres dyresyn bevæger
sig sammen med EU’s i en forkert
retning. Politikerne finder, at religiøse hensyn kan aflyse det krav om
bedøvelse af større dyr, der ellers
havde vundet indpas i vores lovgivning.
Når man afliver eller slagter et dyr
og vil gøre det på forsvarlig og civiliseret vis, må det afgørende være,
hvor stor smerte, chok og lidelse
man udsætter dyret for, og desuden
hvor lang tid der går, før dyrets hjerneaktivitet og bevidsthed ophører.
Mange har prøvet at aflive en høne
ved simpelthen at hugge hovedet af
den. På større dyr som f.eks. en okse
er det samme vanskeligt.
Når vi drøfter aflivningsmetoder på
dyr, må vi huske, at der er vigtige
forskelle baseret på variationer i
dyrearternes størrelser, men også
væsentlige anatomiske, fysiologiske
og adfærdsmæssige artsforskelle
mm. Selvom man let kan skille hele
hovedet fra kroppen på en høne,
foretrækker jeg at gøre hønen
bevidstløs ved f.eks. at slå dens
hoved hårdt ned i en huggeblok,
før halsen skæres over. Hønen er så
uden bevidsthed, når hovedet skilles
fra kroppen, og den vil dø hurtigt af
forblødning uden at være kommet
til bevidsthed igen. Det må være det
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bedste og det mest civiliserede eller
humane, om man vil.
Det dyreetisk optimale er, at man
normalt først berøver dyret dets
bevidsthed og derefter afliver det.
Uanset om man har i sinde at spise
kødet på et dyr, bør man dræbe det
så hurtigt og smertefrit som muligt.
Dette princip bør afspejles i landets
lov. Kvaliteten af det liv, dyret har
haft forinden, er naturligvis endnu
vigtigere, men jeg synes ikke, at man
kan forsvare en uetisk måde at aflive
et dyr, med, at dette dyr har haft et
elendigt liv, så derfor kan vi lige så
godt også slagte og aflive det på en
smertefuld måde.
Nogle argumenterer virkelig sådan,
men en ugerning kan ikke udgøre et
forsvar for en anden.
Personligt køber jeg kun kød fra dyr,
hvor jeg forsøger at sikre mig, at
de har haft et godt liv – fortrinsvis
frilandskød eller økologisk kød. Men
jeg synes også, at transport til slagteriet samt det, der sker med dyret
i forbindelse med selve slagtningen,
er væsentligt.

ritus. Her kan man undlade bedøvelse og foretage overskæring af de
store halspulsårer samt halsvener på
et dyr ved fuld bevidsthed ved at
opfylde en række særkrav (de fleste
bibeholdt i den nye lov), om bl.a.
at hver enkelt dyr skal fastholdes,
kvæg i en boks, overvågning af en
embedsdyrlæge, forudanmeldelse
til Fødevarestyrelsen, og at dette
kun må foregå på eksportslagterier.
For kvæg kræves det, at man skal
afkorte chokoplevelsen og lidelsen
ved straks efter opskæring af halsen
at skyde koen med en boltpistol (et
særligt skydeapparat, som ved at
blive sat for dyrets pande slår det
bevidstløs eller ihjel).
For andre dyrs vedkommende
(f.eks. får og heste) er, hvad man
kan kalde en original eller autentisk
religiøs aflivning, tilladt, hvor man
lader dyret dø af forblødning.

I den danske lovgivning om slagtning stod der indtil for nylig: »Dyr
skal bedøves inden slagtning eller
aflives omgående«.

Det gælder stadig og afspejler
netop, at der er forskel på, hvor hurtigt et dyr afhængig af art og størrelse mister bevidstheden, efter man
har åbnet de store kar, samt graden
af smerte og det chok, dyret reagerer med og føler. Kvæg har nogle
ekstra blodkar, som forsyner hjernen
udover de store kar på undersiden
af halsen, der overskæres ved den
religiøse slagtning.

Disse ord findes ikke i den nye lov af
1/1 2013. Det var ellers de vigtigste
ord og en rød tråd i hele loven, som
dog var skæmmet af en mulighed
for dispensation ved slagtning af
husdyr efter jødisk eller islamisk

Derfor er en ko ved bevidsthed ret
længe og hensat i en helt uacceptabel tilstand med højgradig
angst og lidelse ved rituel slagtning
uden bedøvelse. Når vi ser bort fra
bedøvelsesundtagelsen, som, synes

jeg, var og er forkert og udelukkende religiøst begrundet, var loven
i øvrigt ret god. Der var talrige
præciseringer tilføjet gradvist igennem årene for at beskytte dyrene
yderligere.
Præciseringerne er strøget i den nye
lovgivning, hvor man har implementeret EU-bestemmelser, som
afspejler det, vi så ofte har set på
dyrevelfærdsområdet: At Danmark
og de skandinaviske landes relativt
høje stade for dyrevelfærd trækkes i
den forkerte retning af EU. Slagtning
uden bedøvelse vinder desværre
frem i EU. I Belgien gælder det nu 75
pct. af køerne, i Frankrig 41 pct. og i
Irland 34 pct.
Det mere barske dyresyn i det
sydlige og østlige Europa dominerer
og vinder over Nordens. Samme
tendens så vi med langtransport af
slagtedyr, hvor debatten er døet ud,
fordi vi har måttet strække våben.
Dyrenes lidelser fortsætter, og de,
der håbede på, at et flertal i EU ville
indføre forbedringer for dyrene på
dette område, blev skuffet. Meget
tyder imidlertid på, at de danske
politikeres dyresyn også bevæger
sig i en forkert retning. Politikerne
finder, at religiøse hensyn kan aflyse
det krav om bedøvelse af større dyr,
der ellers havde vundet indpas i
vores lovgivning.
I den nye bekendtgørelse er slagtning efter religiøs ritus ikke længere
blot en dispensationsmulighed eller
en undtagelse. Særkrav, om at det
kun må foregå på et eksportautoriseret slagteri, er væk. Det religiøse
fylder nu halvdelen af hele lovteksten!

Rituel slagtning dominerer og er
blevet gjort til normalen. Metoderne
beskrives grundigt, hvorimod de
mange andre beskyttende regler og
præciseringer, der var en vigtig del
af den gamle bekendtgørelse, er fjernet. Man får klart det indtryk, at vi
her sidder med en religiøs domineret
lovgivning, som udgør en nyskabelse
og et opgør med dansk retstradition.
Der har i den senere tid været en del
debat, om hvorvidt det er o.k., at
ikke-muslimer eller ikke-jøder presses
til – eller uden at vide det spiser kød
fra dyr, der er slagtet efter religiøse
metoder. Der findes i øvrigt muslimer eller jøder, som foretrækker at
spise kød af dyr, der er slagtet med
almindelige metoder og bedøvelse.
Og dyrplageriet bliver ikke mindre
af, at kødet spises af personer med
en særlig religiøs overbevisning.
Jeg mener, at spørgsmålet skal løftes
op til en overvejelse af, hvorvidt vi
synes, det er i orden, at vi i samfundet begynder at indføre spiseregler,
fødevareudbud og slagteforskrifter
mm. baseret på religion frem for
som tidligere: empiri, veterinærfaglig
viden samt fornuftsbaserede argumenter og hensyn til levende dyr.
Er det sådan et samfund, vi ønsker?
Hvilke utilsigtede konsekvenser kan
det have for et sekulært vestligt
demokrati, at vi begynder at indføre
religiøst baserede spiseregler og
lovgivning? Vi må overveje risikoen
for et glidebanescenarie. Konsekvensen af religiøs lovgivning er desuden
manglende respekt for religionsfriheden, som også indebærer retten
til at blive fri for religion. Hvilke
langtidseffekter kan det have for
dansk kultur og tradition? En forbed-

Det er fuldstændig grotesk. Vi håber, der kommer en
stor debat og derigennem en lovændring - I det mindste
tilbage til den lov, der var inden 1.1.2013.

ret mærkningsordning, som haster,
løser ikke alle disse problemer, og
den minimerer ikke lidelserne for
de større dyr, der halalslagtes eller
slagtes efter jødisk ritus uden forudgående bedøvelse.
Vi burde som Sverige have et totalt
forbud samt forbyde import ved
over for EU at påberåbe os en dyrevelfærdsgaranti.
Myndighederne fortæller, at der ikke
p.t. slagtes større dyr efter religiøs
ritus herhjemme bortset fra kvæg
i Aarhus, hvor muslimer frivilligt
har accepteret, at man kan og må
bruge en speciel boltpistol, der ikke
beskadiger kraniet. Men jeg har talt
med personer, der anonymt fortæller mig, hvad jeg tror er rigtigt, at
der sandsynligvis er tale om original religiøs slagtning med lidelser
for dyrene andre steder i landet,
som myndighederne ikke kender til
beregnet på eksport eller til hjemmemarkedet. I hvert tilfælde er det
jo lovligt, og dette hul i loven bør
lukkes.
Det er loven, der er noget galt med.
Desuden har vi efter alt at dømme
en betydelig import af originalt slagtet halalkød. Hvis et flertal i Folketinget synes, at det er o.k. at slagte dyr
uden forudgående bedøvelse, så må
vi vælgere tage det ad notam eller
stemme nogle andre politikere ind.
Men jeg synes, det er hyklerisk, hvis
en politiker påberåber sig et empatisk og hensyntagende dyresyn,
såfremt pågældende ikke ønsker at
ændre loven, så enhver slagtning af
dyr uden bedøvelse forbydes.

Husk Grundkursus
for nye livreddere!
Søndag den 22. september 2013
kl. 10.00 - 14.00.
Afholdes hos nyt Hesteliv.
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Et anderledes konkurrencemiljø
med hesten i fokus
I weekenden d. 3.-4. august 2013 var nyt
Hesteliv til DHE Træf på Smingegården ved
Silkeborg.

DHE står for “Den Hele
Ekvipage”. Træffet er en årlig
begivenhed, hvor alle er
velkomne uanset alder, hesterace, ridedisciplin og ambitioner. Stemningen er positiv
og i stedet for de sædvanlige
stævnediscipliner i dressur og
spring, finder du her ander-

mes på, om og hvor godt en øvelse er udført, bliver man
til DHE ved hver øvelse også bedømt i horsmanship/
hesteforståelse. Ved hver øvelse får man point fra 1-10 i
forhold til hvor korrekt øvelsen udføres, men der gives
ligeledes point fra 1-10 ud fra et horsemanship synspunkt.
Hvor godt et samarbejde var der med hesten, blev den
forstået, eller pressede man den unødvendigt. Hvis en
hest fx var bange eller stresset over en bestemt øvelse, ville

man få flere horsemanship
point ved at undlade øvelsen
end ved at gennemføre den,
da hesten ellers ville blive
unødigt stresset. Horsmanship pointene kunne i nogle
discipliner tælle en faktor 4,
hvorfor de er afgørende for
konkurrencen.

ledes konkurrencer, såsom agility, løsarbejde, jordarbejde,
BBH spring, Pas de Deux, westerndiscipliner og meget
mere. Alt sammen med hesten, det gode samarbejde og
den gode sportsånd i fokus.

Kunsten at arbejde løs med sin hest og sjov
med agility

Til forskel fra ”almindelige” konkurrencer i dressur og ridebanespringning, hvor hver ekvipage udelukkende bedøm-

Nyt Hesteliv var for første gang at træffe på DHE. Det var
både inspirerende og spændende at se heste og menne-
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sker til DHE. Vi så bl.a løsarbejde, jordarbejde og agility.
Det var meget imponerende at se, hvordan hestene helt
uden noget udstyr og fra jorden kunne styres rundt i
skridt, trav og galop, skifte volter, parere, bakke og flytte
sig sidelæns (schenkelvigning). I jordarbejde ”ekspert”
måtte ekvipagerne slutte af med at vise, hvad de kunne.
Her blev der danset med stejlende heste, en stor hest gik
sidelæns henover en lille pony, og der blev spillet bold
over, under og på hesten. Der var en dejlig harmoni
mellem hest og menneske.

Du kan læse mere om DHE Træf her:
www.denheleekvipage.dk

Agility foregik også fra jorden. Her skulle hestene gennem
porte pyntet med strimler og gulerødder, som hesten
ikke måtte spise, gå på planker og vipper samt gennem et
bassin med vand og en masse flydende bolde. Det så sjovt
ud, og vi fik masser af inspiration til leg og udfordringer
med vores egne heste på nyt Hesteliv.
Vi vil helt sikkert igen næste år være at finde på DHE-træf,
måske også som deltagere. Vores nyligt tilknyttede træner,
Camilla Stormont, vil deltage i konkurrencerne med sine
egne ponyer og nok også med nogle af de heste fra nyt
hesteliv, som hun har trænet.
Camilla har startet flere undervisningshold i horsemanship
på nyt hesteliv, så måske vi næste år kan være endnu flere
deltagere, både børn og voksne. På DHE var der også klasser for børn helt ned til 4 år.
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Hestens samling og den halve
parade
Der har gennem flere år været en debat om, hvorvidt brug
af rollkur og afbøjning er ok, som træningsmetode, set
fra hestens synspunkt. Det virker ulogisk, at vi, på så højt
niveau som OL, ser nogle heste, der er så forholdte af rytterens hånd, at de dårligt kan trække vejret, og blå tunger
der vidner om manglende ilttilførsel. Vi er desværre blevet
så vant til at se heste i falsk samling med næserne langt
bag lod, at vi ikke reagerer på det længere.
Med min egen baggrund, inden for den mere klassiske
retning hos Ellen Sand, får jeg lyst til at skrive lidt om, hvad
ægte samling og eftergift egentlig er, om den halve parades formål og hvordan den udføres.
Alle ryttere vil på et eller andet tidspunkt støde på begrebet
den halve parade, men hvad er det egentlig for en størrelse,
og hvorfor er det så vigtigt, at vi kan udføre den korrekt?
Hestens anatomi er som udgangspunkt ikke skabt til at
skulle bære på os, og det er derfor det er vigtigt, at vi
sørger for, at vi ikke skader hesten, når vi nu engang gerne
vil sidde på ryggen af den.
Formålet med den halve parade er at hjælpe hesten med
at flytte vægt fra forparten til den stærke bagpart!
Hvis hesten går med for meget vægt på forparten, når
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den skal bære sin rytter og udføre diverse øvelser, vil den
hurtigt få en overbelastning på forparten, og et skævt vrid
i indvendige forben i vendingerne. Den vil gå med sænket
ryg, og dermed have risiko for kissing spine og skader på
muskelvævet. Hesten vil hænge på biddet eller i hovedtøjet og ofte gå ind bag lod.
Nakke og ryg hænger sammen, når hesten hæver ryggen.
Som følge af at lægge mere vægt på bagparten, vil den
automatisk give efter i nakken. Jo mere vægt på bagparten, jo højere vil hesten naturligt holde hovedet.
Når hesten lægger vægten på bagparten og træder ind
under sig med bagbenene, vil den kunne løfte ryggen og
bære rytterens vægt med de stærke strækkemuskler, der
ligger langs rygsøjlen, og skåner på den måde sin ryg.
Forbenene får frihed til at løfte sig op fra jorden og hesten
vil kunne vende i balance.
Sidst men ikke mindst vil hesten naturligt give efter i
nakken, eftergiften kommer som en følge af den hævede
ryg og den øgede bæring af vægten på bagparten, og
ikke som følge af saveri eller afbøjning.

Faktisk er det sådan, at når hesten giver naturligt efter som
følge af at hæve ryggen, bliver den ekstremt følsom over
for det mindste træk i tøjlen. Nakkemuskulaturen slapper
fuldstændig af, og det mindste hiv baglæns, vil gøre, at
den omgående bliver nødt til stive sig af i underhalsen for
at beskytte sig mod skader på nakkehvirvler og kæbe. Hvis
rytteren kan modstå fristelsen til at hive i hestens mund/
hoved, vil den kunne gå meget let på hånden i fuldstændig
selvbæring og balance.

den oplever, at der ikke er nogen, der hiver den i munden
eller hovedet, vil den efter kort tid altid gå frem for en
venlig og blid anmodning.

Den halve parade består kun af 3 ting:
Drift - anholdning - eftergift

Eftergiften består i, at rytteren lynhurtigt rækker lidt frem og
fjedrer med. ”At fjedre med” betyder, at rytterens hænder
føler og følger hestens ryg og nakkesving. Når en hest er
i bevægelse, vil den svinge med i ryg og nakke, og det er
vigtigt, at rytterens hånd ikke får stoppet dette sving. Hvis
nakken ikke får lov til at svinge med, medfører det, at rygsvinget stopper, ryggen sænker sig, og hesten taber bagparten, altså igen får for meget vægt på forparten.

Driften er det, der starter ”motoren” og sætter bagbenene
i bevægelse. Hesten skal træde ind under sig for at få lagt
mere af sin vægt om på bagparten. Det er vigtigt altid at
starte med den blidest mulige drift, hver eneste gang. Der
startes med opstilling eller stemme, og derefter forstærkes der med, hvad der nu skal til for at aktivere motoren.
Shenckler og pisk skal altid bruges med allerstørste omtanke og kun efter behov. Det er ikke synd at drive en hest
frem, hvis det betyder, at den får lov til at arbejde med
løftet ryg, i balance og selvbæring.. Når hesten efterhån-

Anholdningen er rytterens opstilling. Rytteren skal sidde
centreret i balance med let antrukket sæde, knæslutte,
vendte og let bøjede håndled. Hænderne skal blive på
samme sted, således at når hesten går frem for driften,
møder den rytterens hånd, der ikke trækker baglæns på
noget tidspunkt!

Den halve parade gentages efter behov, det betyder hver
gang at hesten går i alt andet end selvbæring, og er gældende både med og uden bid.
Det er en sørgelig udvikling vi har set i Danmark gennem
de seneste 20 år, og jeg håber inderligt at vi, der holder
af heste, sammen kan vende denne udvikling, så det igen
bliver moderne at ride med forsigtighed og indføling. Jeg
drømmer om at få ridekunsten tilbage i ridesporten med
al den værdighed, ydmyghed og respekt, de fantastiske
hestedyr fortjener.
Birgitte Clausen
Horse Contact

Foreningen informerer / træning – 47

Marianne Florman
nu ambassadør for
nyt Hesteliv

mange tilhørere til mit foredrag. Der var engagement,
interesse og nysgerrighed efter at finde nye veje til større
forståelse af hesten og menneskets rejse sammen.

Det forpligter at være
ambassadør

Ambassadør – ja tak!

Da Janne Junker skrev til mig i februar 2013 og spurgte om jeg
vil komme og holde foredrag på Nyt Hesteliv, blev jeg utrolig
glad. Ikke kun fordi jeg elsker at holde foredrag og kurser i
”Vejen til hestens hjerte – og dit eget!, men fordi jeg havde
en klar fornemmelse af, at her kunne jeg virkelig komme til at
gøre en forskel.
Da jeg dukkede op på Nyt Hesteliv en mørk eftermiddag
var det første jeg mødte Lyset. Lyset i medarbejdernes
og særligt i Jannes øjne. Jeg var ikke i tvivl om at jeg var
landet i en meget hjertevarm lomme af livet. Den eftermiddag og aften blev jeg dybt berørt.

Stille skæbner
Jeg blev blandt andet berørt over at opleve de mange
heste, der havde lidt så mange skæbner. Det var særligt
stilheden blandt hestene som slog mig. Jeg kunne mærke
at de havde det godt nu, og at de var grundlæggende
trygge, men jeg mærkede også denne lidt ubeskrivelige
stilhed.
Den stilhed var til gengæld helt væk, da jeg mødte de
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Da Janne Junker senere spurgte om jeg ville være ambassadør for Nyt Hesteliv blev jeg så glad og beæret, at jeg ikke
tænkte mig om et eneste sekund.
Det afgørende for mig i arbejdet med Nyt Hesteliv har
været at, når hestene først er taget under Nyt Hestelivs
vinger, kan de aldrig mere blive udsat for mishandling,
sult, isolation, og hvad der ellers foregår i de danske stalde.
Men også det store engagement på politisk plan, for bedre
dyrevelfærd, afskaffelse af transporter og nedlæggelse af
hestemarkeder, blot for at nævne nogle af de vigtigste
emner.
Da ambassadørskabet var en realitet begyndte jeg at se
mig om efter muligheder for at promovere Nyt Hesteliv,
for der er jo ingen tvivl om, at det, der er allermest brug
for, er at kunne realisere midler til køb af foder, betale dyrlæger, bygge stalde samt meget andet.

Flormans Team NH
Det bedste jeg kunne tilbyde, var at samle nogle af alle de
fantastiske mennesker ,som jeg har rejst ved siden af igen-

nem de sidste mange år, i et team der ville dele ud af sin
viden og sine erfaringer til mennesker, der har med heste
at gøre. Det blev til dannelsen af Flormans Team NH.
Flormans Team NH bestod af mange forskellige kapaciteter, der hver især kunne byde ind med ekspertise af højeste
karat indenfor træning af heste, arbejde med mennesker,
healing, Equine Touch og meget meget mere.
Det vigtigste for Teamets arbejde var at gennemføre workshops, der ville få tilhørende til at mærke på sin egen krop,
hvad det vil sige at connecte til en hest, hvad det vil sige
at forbinde sig i hjertet med en hest, hvad det vil sige at
se en hest, hvad det vil sige at respektere og ære både sig
selv og hesten.
Og det blev en fantastisk oplevelse at stille med et team,
der med åbent hjerte modtog hesten fra Nyt Hesteliv. Et
Team der fra hjertet kunne fortælle, hvad vi oplevede med
hestene. Ingen fancy shows der viste alt det rigtige. Men
workshops der satte fokus på hestene, og ikke de mennesker der trænede dem.

gave for mig at kunne tilbyde hende kærlighed og samvær
uden at forlange noget tilbage. Næste gang jeg mødte
Gifa, gik hun på folden med sine venner og da jeg tilbød
mine hænder, stak hun sin mule i min hånd og vendte
sig væk og vandrede hen til sine nye flokkammerater. Da
vidste jeg, at hun havde samlet nok kræfter til en ny rejse.

Nye tiltag
Og det er netop hvad mange heste må se i øjnene. De skal
på nye rejser, og jeg glæder mig til som ambassadør at
kunne sætte fokus på det arbejde som Nyt Hesteliv gør for
de mange heste, der må lide under menneskers forkvaklede indstilling til dyr. Hestene fortjener at blive set og
behandlet som ligeværdige væsner. De skal ikke behandles
som slaver.
Har du ideer til hvordan jeg eller Nyt hesteliv kan forbedre
vilkårene for de smukke væsner, så skriv en mail til mig på
marianne@florman.dk
Marianne Florman

Fremtidens arbejde
Det har været meget berigende for deltagerne at følge
vores workshops og derfor vil teamet også fortsætte med
at sætte nye workshops på programmet. Vi håber med
Teamets arbejde at kunne hjælpe mange flere mennesker
til at forstå hestens verden og til at forstå sig selv.
Teamet har indtil dato været besat af forskellige deltagere
fra gang til gang;
Rum Malmros, Marianne Nordal, Cecilia Byrnak, Ea Trane,
Annette Bødtcher, Maj Westphal, og flere vil komme til i
de kommende workshops.

Kirstinedal
– Hestefoder med omtanke

Gifa – en travhest
En af de gange jeg har besøgt Nyt Hesteliv for at tale
fremtid med Janne Junker var en af de 14 travheste fra
sagen i Nordjylland netop ankommet til Blommenslyst. Jeg
hjalp Janne med at flytte dem fra stalden til græs og Gifa,
en stor smuk traver stillede sig foran mig og ”talte” til mig.
Hun bad mig om at lade mine hænder glide over hendes
traumatiserede krop, og hvad kunne jeg gøre andet. I
næsten en time fik hun fornyet energi og kræfter til at
klare at komme igennem de mange strabadser, der havde
præget hendes liv.
Ugen efter afholdt jeg kursus i Vejle, og da jeg kørte hjem
søndag aften svingede jeg indenom Blommenslyst. Her
stod Gifa i stalden og så på mig med sine store smukke
brune øjne. Tænk at heste der har været mishandlet så
slemt stadig kan have tillid til et menneske. Gifa nøjedes
ikke med at have tillid. Hun bad mig endnu engang om at
lade mine varme hænder massere hendes krop. Det var en

www.kirstinedal.dk
Camilla og Herluf Hensberg
Asselsvej 90 | 7900 Nykøbing Mors

97 76 63 66 / 20 63 16 16
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Puljer og Fonde

Gaver / Donationer
(december 2012 – august 2013)

Dyrevelfærdspuljen
Igen i år har vi fået tildelt kr. 300.000 til aflønning af
dyrepassere til internatet. Det er et meget kærkomment
beløb, vi får til denne driftsomkostning. Denne pulje er i år
overgået fra Justitsministeriet til Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri. Der er 6 mio at dele ud af fra denne
pulje. Ministeriet modtogt 57 ansøgninger til et samlet
ansøgningsbeløb på over 30 mio.

Bolette Holm

1.000

Broby Zoneterapi/Ella Christensen

1.000

Camilla Stormont

50

Carin Sørensen

1.500

Dan Jørgensen

500

Elisabeth Barnkob

600

Elisabeth Kjær Simonsen

200

Tipspulje

Erik Ditlev Hansen

5.900

Gunvor Grejs

1.100

Vi har med stor glæde modtaget kr. 65.199 fra Tips og
Lotto driftspulje.

Hanne Lading

169

Heidi Wismar Halvorsen

150

Johanne Nielsen

50

John E. Raarup

Bladpuljen 2013

500

Jørgen Jensen

Denne pulje er et tilskud til distribution af vores medlemsblad. Vi fik kr. 2.653.

9.480

Karin Rasmussen

400

Laila Remmer

700

Leana Varnas og Anna Granados

Grethe Møllers Mindefond
Vi fik i år besøg af Jørgen Møller, som kom med en check
på kr. 5.000 til støtte for vores arbejde. Jørgen Møller
har oprettet en fond til minde om sin datter. Det er altid
hyggeligt at få besøg af Jørgen Møller, der selv er en stor
dyreven. Det giver lejlighed til at få en god dialog på dette
område.
Bladpuljen 2013
Dyrevelfærdspuljen
Grethe Møllers Mindefond
KUMADM Tipsfonde

2.000

Lene Eugen Damm-Ellegaard

2.653
300.000
5.000
65.199

Marianne Florman

100
14.775

Mette Hansen

2.000

Mette Mørch

2.800

Mette Nørup Raarup
Monaco Reklamebureau

500
15.050

Petrine Bröchmann
Pia Berndsen

		Anjacarina Fie Funck
Anna Madsen
Anna og Karin Wermuth
Annette Klemmensen
Cesi Pothlitz
Christina Hjort
Charlotte Rosenberg
Dorte Pilegaard Hansen
Ghita og Rikke Jensen
Gitte Levinsen
Hanne Gottfredsen
Heidi Hansen
Jaqueline Christiansen
Linda Hansen og Tim Madsen
Lise og Tom Pothlitz
Lone og Sarah Lading Katballe
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250

Susanne Demant

1.000

Tine Grejs

3.170

Vagn Aaberg

Nye adoptanter og bidragsydere, december – august 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Louise Larsen
Mads Nielsen
Mette Nørup Raarup
Nadia og Linda Nielsen
Nynne Kristensen
Pia Renberg Nielsen
Selma og Henrik Rewes
Sofie Blomberg Thrane og Anita Christiansen
Stine K. Hansen
Susan Hougaard
Susanne Demant
Susanne Thayssen
Rosa Thaysen
Tina Jensen
Tine Lunding Andersen
Ulla og Laura Østergård

600

Nye medlemmer, december – august 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Køhler
Alice Jensen
Ann-Mett Rønsholt
Anette Jehn Højsager
Annette Gastrup
Bettina Henningsen
Birger Madsen
Charlotte Johansen
Christel Laursen
Emmelie Nielsen
Eva Gram Petterson
Fie Sørensen
Hanne Stajner
Heidi Saenchai
Heidi W. Halvorsen
Helle Bettina Nielsen
Helle Harm
Henny og Bent Bhy Hansen
Inga Kjær
Jens Skovgaard Hansen
Jette Damgaard Nielsen
Julie Tromholt Kirk
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Jytte & Jens Sommer
Karin Johansen
Karina Svendsen og Hans Holm
Kathrine Tang Sjøgren
Lis Mortensen
Lotte Hovmand
Marianne Flormann
Marianne Syrjälä Hansen
Mette Bøhnke
Mette Nørup Raarup
Nathali Pilegaard
Peter Richter
Rikke Huusom
Sandra Gastrup
Susanne Demant
Susanne Herold Pilegaard
Sussie Brix-Hansen
Trine M.Møller
Tine R.Jensen
Ulla Pade
Vibe Skouenborg
Åse M.Sørensen

Vi sender en stor TAK til alle bidragsydere!
Få et flot bålsted lavet
af hestesko
Har du nogle af dine egne hestes gamle hestesko liggende, kan du få lagt dem ind i bålstedet.
Bålstedet fås i 2 størrelser. Et stort til kr. 1.500 og et lille til
kr. 1.000.
Bestilling til info@nyt-hesteilv.dk. Beslagsmed Peder
Olesen donerer kr. 300 til os ved bestilling gennem os.
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Produkter

Brugt Rideudstyr

Hestens Bog

99,(+ porto)
Hestepotte
Lille (14x16 cm) 35,Stor (20x22 cm) 45,(+ porto)
Billede, uden ramme, 72 x 52 cm

300,(+ porto)
Billede, uden ramme, 78 x 68 cm

600,(+ porto)
Plakat med NH Jørgen, A2

30,(+ porto)
Anna Twinney DVD, nr. 1 - 6

299,(+ porto)
Postkort, dobbelt med kuvert

nyt Hesteliv sælger også brugt rideudstyr, som vi har
fået doneret. Vi sælger det meget billigt, så kom og gør
et kup. Står du og mangler nogle hesteting eller har du
nogle hesteting du gerne vil donere til os, så kom forbi nyt
Hesteliv eller kontakt os på mail.
Du kan også se de ting vi sælger på nyt Hestelivs Facebookside under Billedalbum/brugt rideudstyr.
Alle indtægterne fra vores salg af brugt rideudstyr går
direkte til hestene.

En Bente Ting
Bente Gaard fra Falster laver nogle helt fantastiske flotte
patchwork produkter til vores lotteri, når vi afholder messe
i Herning, Roskilde og i forbindelse med Åbent Hus eller
julearrangement. Bente kalder sit firma for ”En Bente
Ting”. Det er meget flotte og kærkomne produkter som
grydelapper, toilettasker, rygsæk, dækservitter, puder
m.m. Folk der vinder disse ting ved vores lotteri er meget
begejstrede for dem. Det er virkelig flotte og brugbare
ting til enhver lejlighed. TUSIND TAK BENTE.
Skulle I have lyst til at købe disse produkter direkte hos
Bente, kan I henvende jer til:
En Bente Ting, Sørupvej 20, 4863 Eskildstrup,
tlf. 54436740

15,(+ porto)
Hestekalender 2014,
vægkalender
Udkommer til
december

99,(+ porto)

Alle varer sendes med Post Danmark og tillægges porto.
Bestilling via vores hjemmeside: www.nyt-hesteliv.dk eller
info@nyt-hesteliv.dk
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Strigledag for børn
Den 6. oktober 2013 afholder nyt Hesteliv
strigledag for børn.
Det er en tilbagevendende begivenhed, hvor børn med
deres familier, kan komme forbi nyt Hesteliv og strigle og
hygge om vores ponyer. Der vil være en kort gennemgang om ponyen, og hvordan og hvorfor vi strigler den.
Der vil desuden være mulighed for at trække en tur med
ponyerne og blive introduceret til undervisning i horsemanship ved Camilla Stormont.
Det koster kr. 25 pr. barn. Voksne er gratis.
Tilmelding til info@nyt-hesteliv.dk.

Julearrangement
Den 8. december 2013 kl. 14.00-17.00

Strigledag for børn er en sikker
succdes hos de små poder
– og ponyerne elsker det!

Vi vil igen i år afholde julehygge for hele familien på nyt
Hesteliv. Børnene pynter juletræ til ponyerne med hesteguf.
Når træet er pyntet, slipper vi ponyerne fri, så de kan spise
deres ”juleguf”. Derefter julehygger vi i cafeen med glögg
og æbleskiver. Se mere om tilmelding senere på året.

Fotos fra sidste års julearrangement, den 16.12.12.
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Åbent Hus og Workshop
Den 1. september 2013
I år slår vi 2 fluer med et smæk, nemlig vores Åbne Hus,
som vi afholder 2 gange om året og samtidig også en
spændende workshop, hvor et team af professionelle
hestetrænere demonstrerer og opviser hestekunnen alt
sammen på hestens præmisser.

Tilmelding: Nødvendigt til Foreningen nyt Hesteliv:
info@nyt-hesteliv.dk
Pris:

kr. 200 for medlemmer og kr. 300 for ikkemedlemmer

Åbent Hus er gratis for alle fra kl. 12.00 – 14.00.

Betaling:

Til Foreningen nyt Hestelivs konto:
0440 4530130878 mærket med dit navn og
”MF 1.9”

Program

Teamet donerer alle pengene til Foreningen Nyt Hesteliv

• 12.00 – 13.00:
Velkommen og foredrag v/formand Janne Junker
• 13.00 – 14.00:
Besøg på ponyfolden og ponystriglning, boder m.m.

WORKSHOP – med et helt team af
professionelle trænere
• 14:00 – 17.30:
Workshop med Nyt Hestelivs træningteam

Rum med træning af Internatets Mickey
Du kan få et lille indblik i denne verden ved at se disse
filmclip:
http://www.youtube.com/watch?v=u3PxCuHyxeo : Intro
nyt Hesteliv med Marianne Florman og Team
http://www.youtube.com/watch?v=WP-gZmiVjo0&fb_
source=message : Fra Workshop den 9.5.13
Nogle af teamet for nyt Hesteliv
I forlængelse af Åbent Hus kan vi for 3. gang tilbyde
workshop med: Marianne Nordal, Marianne Florman,
Rom Malros, Ea Trane, Cecilie Byrnak og Anette Bødtcher
Jensen, der tilsammen udgør et helt unikt team. Nogle
af teamets medlemmer vil træne hestene, mens andre
vil svare på spørgsmål, alt imens træningen foregår. Der
arbejdes med mikrofon, så alle kan høre og forstå, hvad
der foregår, og hvilke tanker trænerne gør sig undervejs i
arbejdet med hestene. Man bliver virkelig varm om hjertet, når de er på. Man kan slet ikke få nok. Gå derfor ikke
glip af denne chance for en utrolig inspirerende og lærerig
dag.

54 – Kaqlender

http://www.youtube.com/watch?v=SvRfQCmMofA : Vejen
til hestens hjerte - og dit eget!
Vi vil også anbefale, at du ser denne engelske dokumentar Hestens vej. Alle, der rider eller har hest, bør se denne
fantastiske film. Den varer 1 time og giver dig stof til eftertanke. GOD FORNØJELSE.
http://www.youtube.com/watch?v=PKNOZJKaf2k :
Hestens vej / The Path of the Horse
Vi glæder os til at se jer både til Åbent Hus og til workshoppen.

Arrangementer 2013
Søndag den 1. sept.
kl 12 – 14

Åbent Hus
hos nyt Hesteliv

Søndag den 13. okt.
kl ?

nyt Hestelivs Træningsteam
v/Marianne Florman

Søndag den 1. sept.
kl 14 – 17.30

nyt Hestelivs Træningsteam
v/Marianne Florman

Søndag den 10. nov.
kl 10

Livredderdag
- udvidet kursus

Lørdag og søndag
den 7. - 8. september

Store Hestedag,
Roskilde

Onsdag den 13. nov.
kl 19 – 21

"Vejen til hestens hjerte og dit eget!"
Foredrag v/Marianne Florman

Søndag den 22. sept.
kl 10

Livredderdag
- grundkursus

Søndag den 8. dec.
kl 14 – 17

Julehygge
– for børn, voksne og ponyer

Søndag den 6. okt.
kl. 14 – 16

Strigledag for børn

Alle arrangementer (undtaget Store Hestedag)
afholdes hos nyt Hesteliv på Spedsbjergvej 81
i Blommenslyst
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Kloge ord
”Hvis du virkeligt værdsætter glæden ved at have hest, så vil ridning altid kun være en bonus”.
”Det tager os år at lære hestens krops sprog at kende, men heste kan tyde os på få sekunder.
... Alligevel kalder vi os den kloge race?”
”Hvis du går til en hest, som om du har ti minutter, så vil det tage hele dagen, men hvis du går til en hest,
som om du har hele dagen, så vil det tage ti minutter”.
”Hemmeligheden bag at have en god relation til hesten er, at du holder op med at være et væsen der kan
tillade sig at bringe andre sorg, at tilføre andre smerte og at tage andres liv”.
”Det, du leger ind i hesten, vil den frivilligt gøre igen.
Det, du tvinger ind i hesten, skal du tvinge den til at gøre igen”.
”Det er okay at sige til sin hest hvad du ønsker han skal gøre for dig.
Det der ikke er okay, er at tvinge sin hest til at gøre det”.
”Din hest er dit spejl, som uforfalsket vil gengive dine gode såvel som dårlige sider”.
”Man kan købe en hest og derved tvinge den til at være sammen med en. Men man kan ikke tvinge
sin hest til at elske en. For kærlighed kommer med tillid og tillid kommer med tålmodighed.
Gør dig selv den tjeneste at have denne tålmodighed for at opnå den kærlighed der vil gavne jer begge”.
”En fremragende træner kan høre sin hest hviske, en god træner kan høre sin hest tale
og en dårlig hestetræner lukker ørerne, selvom hesten råber”.

”Hesten er den samme, fra den dag den bliver født, til den dag den dør, det er blot
vores behandling af dem, der bestemmer, hvordan de mellemliggende år skal være”.
”Hvis du giver din hest frihed og tålmodighed, vil den komme løbende tilbage til dig og altid være omkring
dig. Hvis du tvinger din hest til at være omkring dig, vil du få en robot der ikke tør andet end følge...”

Foreningen nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 · 5491 Blommenslyst
Telefon 2635 5865
info@nyt-hesteliv.dk · www.nyt-hesteliv.dk
Konto: 0440 4530130878
CVR: 30343344

Trykt på Svanemærket papir af

”Hvis hesten ikke gør, som du ønsker, så har du enten stillet det
forkerte spørgsmål eller stillet spørgsmålet forkert”.

