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10 begivenhedsrige og lærerrige år 
er gået siden Palomino Sportsheste 
Avlsforbundet, i daglig tale kaldet 
PSA genopstod af sin dvale.
Palominoavlerne og foreningen har 
udviklet sig igennem de 10 år, til 
noget vi i dag kan være stolte 
af. PSA har nemlig evnet 
af få skabt en forening i 
harmoni mellem dyr og 
mennesker og masser af 
dejlige oplevelser med de 
smukke guldfarvede dyr.

På 10 år har PSA opnået 
meget. Avlen af hestene er 
steget stødt og foreningen 
blev i 2008 godkendt som 
EU forbund, et mål vi kan 
være mere end tilfredse med 
at have nået.
PSA holder et godt serviceniveau til 
medlemmerne. Onlinestambogen 
er kommet godt op at køre og er 
rigtig funktionel, hjemmesiden har 
en god udadvendt reklameeffekt 
for PSA og den fungerer effektivt 
i forhold til medlemmerne, når 
der skal informeres om diverse 
arrangementer, meldes til kåring, 
sælges palominoheste osv.
Der er blevet avlet på de oprindelige 
grundlæggende blodlinjer, Extra, 

Attila, Yellow Star, og der er blevet 
indkøbt og importeret flere meget 
gode hingste til Danmark med 
henblik på at forbedre og videreføre 
avlen af palominoheste i Danmark. 

Videreførsel af avlen med nye, 
spændende blodlinjer, er særdeles 
vigtig, dels for at undgå indavl i 
populationen og dels for at udvide 
og udbrede avlen af palominoer. 

De tre nævnte hingste har haft stor 
betydning for, at der overhovedet 
blev et grundlag i Danmark for at 
avle palominoer. Og hingste der 
er kommet til siden, har ligeledes 
medvirket positivt med deres gode 
avlsegenskaber.

10 år er gået
af Gwen Tremmel
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menter i forbundet for eksempel 
konkurrencer i spring og dressur for 
forbundets heste.
PSA vil også gerne fremover 
sikre det gode serviceniveau 
overfor medlemmer såvel som 
interesserede i palominoavlen og 
palominohestene generelt.
PSA vil desuden benytte dette 
skrift til at takke alle aktive såvel 
som passive for de gode år og alt 
det arbejde, der er lagt på frivillig 
basis frem til i dag. Vi håber på, at 
det må fortsætte fremtidigt i den 
samme positive ånd som hidtil.

Folkene bag PSA har arbejdet 
utrætteligt på at skabe en forening, 
hvor der er stor rummelighed og 
frem for alt plads til alle former for 
avlere, lige fra den lille miniature og 
op til den store varmblods ridehest.

PSAs mål for fremtiden vil være 
udfærdigelse af avlsmål/avlsplan for 
en periode på fem år af gangen, da 
det vil give medlemmerne og PSAs 
drift et fasttømret og trykt grundlag 
at arbejde med. Den gældende 
avlsplan løber fra 2008-2012, næste 
periode er herefter 2013-2017, 
hvor der vil blive lagt op til endnu 
et solidt grundlag for avlerne og 
fremtidens palominoavl, og målet 
er stadig at favne bredt lige fra 
miniaturen til den store varmblods 
ridehest, og målet er samtidig 
også tryghed og sikring af at alt er 
fremadrettet og kontinuerligt. Her 
kommer intet med tilbagevirkende 
kraft.
PSA vil gerne lægge op til at der 
over de næste år bliver flere arrange-
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Men første gang man ser en palomi-
no med et tydeligt guldskær og med 
kridhvid hale og man, gør det altså 
indtryk. Og indtryk gør det stadig, 
årevis efter, når hesten står i solen 
og skinner – og man forstår, hvorfor 
disse bogstaveligt talt gyldne heste 
til alle tider har gjort indtryk, og 
derfor optræder i både mytologi, 
historie og på nutidens dyrskuer. 
Det er da heller ikke mærkeligt, at 
der er stigende interesse for palomi-
noavlen i Danmark. Ikke kun fordi 
det er en ualmindelig smuk farve 
at få frem – også på konkurrence-
banerne – men også fordi det i en 
tid, der stadig står i skyggen af en 
økonomisk krise, kan være attrak-

tivt at avle heste, der ikke kun kan 
præstere på konkurrencebanerne, 
men som også har en farve, der kan 
virke ekstra attraktiv på køberne. 

I dette jubilæumsskrift, der bliver 
udgivet i forbindelse med Dan-
marks nu eneste palominoforbund 
– PSA –  kan man læse lidt om 
palominoens historie. Både i myto-
logisk forstand, men også om nogle 
af de hingste. der har været ophav 
til palominoavlen i Danmark. Man 
kan også læse lidt om den farvege-
netik, der ligger til grund for at 
palominofarven fremkommer. 

Man siger, at en god hest ikke har nogen farve
af Anja Desiree Lykkeberg

Et gyldent årti
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Det sker ikke sjældent at folk, 
forveksler en haflinger eller en 
anden isabellafarvet hest med en 
palomino. 
På sin vis kan de jo have ret, for i 
nogle lande kaldes denne farve for 
palominofarve. Navnet Isabella  
kommer fra den spanske dronning 
Isabella, som siges at have haft 
mange heste med denne farve som 
de foretrukne. 
Generelt kaldes en gylden hest med 
hvid man og hale for en palomino. 
I de fleste lande, er en Isabella hest 
en gylden hest med sort man og 
hale og sort fra knæene og haserne. 
Samme farve kaldes på spansk 
“bayo” og på fransk “café au lait”.
Men palominofarven går meget 
længere tilbage end til dronning 
Isabella som levede fra 1451-1504.
 
Mytologiske guldheste
Fra de tidligste tider har alting 
af guld været symbol på den 
største velstand. Derfor har 
palominohestene nok også været 
symbolet på det fineste, man kunne 
forestille sig indenfor hestehold.
I den græske mytologi bruges ordet 
xanthos (gammel græsk) for farven 
på brød, korn, guld, flammer, 
gyldent hår m.m. af guldfarve.

Morgenens Gud ”Aurora” kørte 
med to heste hvis navne var 
Lampos (skinnende) og Phoethon 
(funklende). Man kan med lidt god 
vilje sagtens forestille sig, at det var 
gyldne heste. Solguden Helios kørte 
med fire xanthos heste. 
I “The Wonder Book and Horses” 
beskriver James Baldvini hvordan 
Hector prinsen af Troy kørte med 
to heste: 
De stolteste af alle hestene, der 
deltog i slaget denne dag var 
Hectors kongelige heste. Aethon 
og Galathe. Rød som den gyldne 
flamme eller solnedgangens 
skyer var Aethon, gul som 
smørblomsterne der bestrøede 
engene var Galathe. De var avlet på 
de rige græsenge i Lycia af Apollo 
bueskytternes Gud.
Den store kriger ”Achilles” havde to 
meget kloge heste, som hans fader 
kong Peleius af Thessaly havde fået 
i bryllupsgave af Poseidon, deres 
navne var Balios og Xanthos. James 
Baldwin beskriver i ”The Horse 
Fair”, at deres kulør var som fint 
pudset gammelt guld og deres lange 
man var som silke, glinsende som 
solstråler i en klar frost morgen.

Også i den nordiske mytologi havde 

Hvor kommer palominofarven fra?
af Karl E Jensen.
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vi gyldne heste. Heimdals hest hed 
Gull Toppr (guldtop). Andre guders 
heste bar navne som Gyllir (golden) 
eller Gisl (solstråle). De to heste fra 
asafolket, der trak solvognen var 
gyldne som guld og hurtigere end 
stormvinden. 

Al Borak, som Mohammed red til 
himlen på, for at lære guds vilje, var 
en meget smuk og stærk hest, hvis 
farve var safrangul med et hår af 
guld for hver tre gulbrune. Som vi 
kan se er de gyldne heste altså ikke 
et moderne fænomen. 

Den historiske palomino
I de fleste tilfælde regnes med at 
palominofarven først fremkom i 
orientalske heste. Nogle mener dog, 
at perserne havde dem først og at de 
derfra kom til Arabien, Egypten og 
andre lande. Lady Wentwott skriver 
i sin bog ”Thoroughbred racing 
stock”, at palomino var en meget 
gammel og formentlig original 
farve for araberhesten. De fleste 
palominoavlere er da også enige i, 
at farven kom fra berber hesten, 
som havde arvet dem fra araberne. 
Grunden til denne teori, er at alle 
lette heste stammer fra berberne og 
araberheste. Det er også kendt, at 
farven er fremkommet på renavlede 
araber- og berberheste. Det er da 
også den generelle mening, at farven 

må stamme fra en ørkenregion, 
f.eks. Arabien, da farven blander 
godt ind i sandede landskaber. 
En af de ældste arabiske stambøger, 
skrevet i år 768 af El Kelbi, viser, at 
en af de tidligste beskrevne hingste 
af meget høj kvalitet hed El Dinari, 
hvilket betyder Guld Mønt. Navnet 
kunne tyde på, at der var tale om en 
palomino. 
En anden araber, Abu Berk ibn 
Bedr skrev til El Naseri i år 1300 og 
opgav navne og hestenes kapacitet 
på flere heste af palominofarve 
og opgav samtidig syv nuancer af 
palominofarven.

I det 8. århundrede foretog arabiske 
stammer (beduins) ekspeditioner 
til de Nordafrikanske områder 
og besejrede de berbiske områder 
(Marokko, Algir og Tunis). Derfra 
fortsatte de over Gibraltarstrædet 
til Spanien. Tarik som var leder af 
ekspeditionen til Spanien havde 
12.000 kavalerister med til Spanien, 
men kun 12 af hestene var arabere. 
Og da det er utænkeligt, at berbere 
fik lov at ride på araberheste må 
det antages, at de fleste må have 
været berberheste, og vi må gå ud 
fra at vores palominoer i dag, er 
efterkommere af disse heste.

Extra blev i 1987 i en alder 
af 22 år kåret i II A
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Extra
Extra var af racen Gridan eller 
Angloaraber om man vil, da en 
Gridan er et resultat af en krydsning 
mellem en araber og en engelsk 
fuldblod. Extra har således på 
moders side ren Gridan afstamning 
og på faders side ren engelsk 
fuldblodsafstamning. Endvidere 
er det bestemt ikke det dårligste 
fuldblod, man har brugt. Kigger 
man tilbage i Extras stamtavle 
skal man ikke længere end fem 
generationer tilbage, før man kan 
tælle ikke færre end tre vindere af 
det engelske derby. Nemlig Sunstar 
Borky, der vandt derbyet i 1911 – 
Gay Crusader, vinder i 1917 – og 
Captain Cuttle, der vandt i 1922.
Palominofarven kommer imidlertid 
helt sikkert fra Extra fars side, 

Sylfou XX, der var palominofarvet.
Både Extra og hans helbror Filler 
er født på Somogysárd, hvor Filler 
(146-Somogysard-12) i øvrigt
virkede som avlshingst i en 
årerække.
Alle Gridan går i lige linie tilbage til 
den første Siglavy Gridan som kom 
til Ungarn i 1816 fra Syrien (Roala 
Bedvin stammen), men det var 
hans søn Gridan 11, der blev den 
egentlige stamfader.

Extra var den største og ældste af 
vores palominohingste, selv om han 
med sine 161 cm i stangmål i dag 
ikke ville betragtes som særligt høj. 
Han opnåede i 1987, i en alder af 
22 år, at blive kåret i II A, et meget 
fint resultat for en hest i den alder. 

Extra blev i 1987 i en alder 
af 22 år kåret i II A

Sylfou xx
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Attila
Attila er af racen Amerikansk 
Saddlebred. Både hans fader 
Goldmount Bourbon Genius 
og morfaderen Golden Trail var 
importeret til England fra Amerika. 
Golden Trail var også far til 
(Sundowner).
Sædvanligvis er palomino en farve, 
og ikke en race, men det gælder 
ikke, når der er tale om Amerikansk 
Saddlebred. Her er palomino også 
en race.
Den Amerikanske Saddlebred 
kunne i år 1989 fejre 150 års 
fødselsdag, da den officielt 
anerkendte stamfader var en engelsk 
fuldblod født i 1839, bærende 
navnet Denmark. Den første 
udgave af stambogen udkom først i 
1892.

Den engelske fuldblod havde en 
meget stor andel i oprettelsen af 
denne specielle race med så berømte 
heste som Messenger og Eclipse
Det siges, at de fleste Golden 
Saddlebreds går tilbage til den 
berømte væddeløbshest Eclipse, 
men den bedst kendte af de første 
Golden Saddlebreds hingste var 

Stagolds Caveloro avlshingst 
efter Attila

 Attila
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Golden Eagel Denmark, født i 
1926. Der blev efterhånden så stor 
interesse for saddlebred heste med 
palominofarve, at man i 1944 i 
foreningen oprettede en speciel 
afdeling kaldet American Golden 
Saddle Horses Association, som 
skulle tage sig af palominosiden 
i foreningen. Omtrent samtidig 
lukkede man stambogen, der ikke 
siden er tilført fremmed blod.
En hingst som Attila kan 
således føres tilbage som 
Golden Saddlebred til før 1920 
og palominoer hele vejen til 
stamfædrene Allen´s Queen og Fair 
Acre King. Teorien om at palomino 
er en farve, holder altså ikke i dette 
tilfælde hvor det også er en renavlet 
race der er ældre end for eksempel 
Dansk og Svensk Varmblod.

Vor egen nationalt avlede hest 
Frederiksborghesten har også 
fostret mange palominoer. Man 
havde endda, også i Frederiksborg 
stutteriets tid, et helt gult stod, 
og på Sørenborg Stutteriet brugte 
man i sidste del af 1700 tallet 
en palomino som stodhingst. 
Frederiksborgerne fik i sin tid også 
tilført meget spansk og arabisk blod. 
I vore dages Danmark er der 
stadig renavlede frederiksborgere 
af palominofarve, men man kan 
ikke just påstå, at de er særligt 

dominerende blandt de heste, vi har 
registreret i Palomino Sportsheste 
Avlsforbundet. Det nærmeste vi 
kommer Frederiksborgeren er 
gennem Yellow Star og Zilag, de har 
begge Frederiksborger i fjerde led.

Yellow Star 
Yellow Star er indavlet, da hans 
far og mor er bror og søster. 
Bedsteforældrene er således 
på begge sider Sundowner 
(Amerikansk Saddlebred) og 
bedstemoderen Jasmin. Jasmins 
mor var Frederiksborghoppen 
June Kjeldsbjerg fra Erik 
Lindgrens stutteri. Jasmins far 
var angloaraberen Marakech som 
kom til Erik Lindgren fra Cirkus 
Schumann. Marakech var en 
Shagyaaraber og går således i lige 
linje tilbage til den Shagyaaraber, 
som var stamfader til denne line 
af Angloarabere. Denne shagya, 
der kom til Babolna (Ungarsk 
statsstutteri) i midten af 1830-40, 
blev beskrevet af prins Pueckler i 
1839 som en gul skimmel, stærk 
bygget med en perfekt symmetri 
over det hele. På det tidspunkt 
kunne prinsen ikke gætte, at 
den ”blommegule” shagya skulle 
blive stamfader til den bedste 
araberfamilie i det Østrig/Ungarske 
monarki. 
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Zilag har Extra som far, og 
hans morfar Magyar-FRH 639 
har som mor Stella Bregnerød 
(Frederiksborg) og som fader 

Siglavy x-4, og går således tilbage 
til den originalen araber Sigalavy 
Jedran der var importeret til Ungarn 
i 1816.

For at mindes Sindy Jensen og 
hylde Karl E. Jensen, som har 25 
års jubilæum med palominoavl 
i år, bringer vi her Sindys artikel 
bragt i British Palomino Societys 
medlemsblad fra 2005, om hoppen 
Piaff PSA 17.

Oversat af Charlotte Mikkelsen 

Tilbage i 1984 besøgte Karl og jeg 
en hestehandler, som vi kendte. 
Han havde ringet og fortalt os, at 
han netop havde modtaget en send-
ing med heste fra England af for-
skellig størrelse og køn, heriblandt 
otte palominoer – så vi tog af sted 
for at se på dem. Som ofte i sådanne 
tilfælde var der ingen informationer 
om deres fortid!
Nogle af hestene var meget fine, 
hvis man så bort fra deres transport-
skader. En meget fin to års hoppe 
var uden tvivl “pick of the bunch”. 
Prisen var lige så høj, som hun var 
dejlig. Så da der var ’lavvande’ i 
kassen (desværre ikke en unormal 

tilstand) var vi tvunget til at se på 
de andre heste i sendingen.

Valget faldt til sidst på en otte års 
palominohoppe med en vis arabisk 
afstamning. Vi navngav hende 
“Amber”. Desværre viste Amber 
sig at være en “bad doer”– altid 
forfærdelig tynd på trods af en god 
foderplan og blev til sidst solgt til 
en anden palomino fan som sel-
skabshest. Vi erfarede senere, at hun 
havde det godt. 
Med andre ord, så fik vi ikke så 
meget ud af importen af de engelske 
heste, som på nær én alle senere 
blev solgt, selvom ingen af hestene 
havde en stamtavle! Det var helt 
normalt dengang.
Et par måneder senere var vi på 
vores årlige besøg til Vorbasse heste-
marked. Vi gik vores sædvanlige 
runde for at se på hestene, og hilste 
på mange venner. Pludselig fik 
Karl øje på en flot palominohoppe, 
og genkendte sælgeren, som den 
der havde importeret de engelske 

Piaff
af Sindy Jensen
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palominoer og som vi havde købt 
Amber af.
Palominoen var den fine to-års 
hoppe, som Karl gerne ville have 
købt, og der stod den! Prisen? Høj  
–  som vi jo vidste den ville være. 
Vi besluttede os for at lige at tage 
en tænkepause og for at tjekke vores 
penge. Som det nogen gange sker, 
når man tager en tænkepause, så 
var palominoen solgt, da vi vendte 
tilbage!
Kort efter så vi hende stå bundet 
til en lastbil, og vi fandt ud af at 
køberen var en landmand fra vores 
naboby. Han havde købt den som 
ridehest til sin datter. Vi kendte 
familien og kom til at kende palo-
mioen ganske godt. Dens navn var 
Piaff! Og hun viste sig at være lige 
så god, som vi havde regnet med.
I 1988 kom Piaff under et særligt 
registreringssystem for dyr uden 
stamtavler, og blev ’medlem’ af vores 
palominoforening. Hun vandt “Best 
in show” to år i træk! 
Hun fik besøg af vores hingst tre 
gange, men uden at få et føl. I 1990 
begyndte vi derfor at tvivle på, om 
det kunne lykkes, og vores lyst til at 
købe hende svandt ind, for vi ville 
jo ikke bruge hende som ridehest, 
men som avlshoppe. Men var det 
Piaffs skyld?
Sandheden kom endelig frem. 
Vi fandt ud af, at hun var blevet 

overredet og sprunget efter hver 
bedækning. Karl besluttede derfor 
at blive ved med at forsøge at købe 
hende og den 20. maj 1991 blev 
han endelig ejer af Piaff. 
Piaff var en dejlig hoppe med 
smukke bevægelser og et fantastisk 
eksteriør. Rolig, mild og venlig 
overfor både firbenede såvel som to 
benede. Hun fik mange førsteklasses 
føl og efter en “pause” på et år er 
hun bedækket igen.
Alle elsker Piaff og jeg tror det er 
gengældt. Hendes væsen og måde 
at være på er lige så gylden som 
hendes pels. Det var heldigt at hun 
var med i sendingen fra England 
og at det lykkedes for os at købe 
hende. Vi er stolte af vores dejlige 
Piaff!!

Piaff døde på grund af svære indre 
blødninger kort tid efter at have 
folet et smukt palomino hoppeføl 
”Stargold´s Memory” d. 2. april 
2006. Piaf blev 23 år. Hun fik 
11 rigtigt gode føl, - 9 hopper, to 
hingste, heraf var 2 hopper røde, en 
hingst cremello og resten palomino. 
Fire af disse afkom er kåret med 8 i 
helhed. 
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Generelt betyder store bogstaver, at 
genet er dominant, og små bogstav-
er at det er resistivt, dvs. at der 
skal 2 gener til (både et fra faderen 
og et fra moderen), før afkommet 
udtrykker genet. 

Rød/sort (extension-genet):
E : giver en sort hest 
e : giver en rød hest 
Dvs. at en hest med generne EE 
eller Ee bliver sort, men har den ee 
bliver den rød. 

Sort/brun (agouti-genet):
A: fortynder det sorte på selve krop-
pen til rød, men lader benene, man, 
hale og øre-snipperne være sorte 
a : lader en sort hest forblive sort 

Dvs. at en hest med generne EEAA, 
EEAa, EeAA eller EeAa bliver brun, 
mens en hest med EEaa eller Eeaa 
forbliver sort. (En rød hest kan 
således have genotypen eeAA, eeAa 
eller eeaa. )

(Hvis gen nr. 1 er dominant, så 
skriver man normalt en streg for 
gen nr. to, fordi det er uden betyd-
ning for farven, hvad gen nr. 2 er. 
En brun hest vil derfor altid være 

E-A-, hvilket inkluderer alle 4 oven-
nævnte muligheder.)

Typer af A-gener:
Der findes tre typer af dominante 
A-gener:  A+, AA og At, som hver 
især påvirker den røde farve lidt 
(+ står for vildt-genet). Vi ser de 
forskellige røde nuancer:

ee A+-  : Light chestnut eller Sorrel 
(meget lys rød hest) 
ee AA - : Red chestnut (pelsen skin-
ner rødt) 
ee At - : Standard chestnut (pelsen 
skinner gult) 
ee aa : Liver chestnut (mørk lever-
rød hest) 

(Et ekstremt tilfælde af lyse røde 
heste (eeA+-) er haflingeren. Den 
ligner næsten en palomino, men 
hvis farven skulle skyldes palomino-
genet, så ville der af og til forekom-
me cremello’er i bestanden, hvilket 
ikke er tilfældet.)

Palomino-nuancer:
Det co-dominante cream-gen Cr 
fortynder rødt til gult (ekstra kraftig 
virkning på man og hale, som bliver 
hvide). Hvis vi har Cr i dobbelt 

Farvegenetik?
af Liselotte Gøtze
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dosis, så fortynder det også sort. C 
står for det gen, som bevarer den 
oprindelige farve, dvs. ”ikke gør 
noget”. Vi får følgende 4 nuancer af 
palomino:

ee A+- CCr : Isabella (meget lys gul) 
ee AA- CCr : Golden palomino 
ee At- CCr: Seasonal palomino 
(bliver lys om vinteren) 
ee aa CCr : Chocholate palomino 
ee - - CrCr : Cremello (off-white 
med lyserød hud og blå øjne. 
Palomino’er har altid mørk hud)

Andre gener, som påvirker farven:
Sooty:  Enkeltstående sorte hår, 
som mikses ind mellem de røde hår 
i pelsen. Genet hedder Sty. Det kan 
være svært at se på røde heste. En 
”sooty standard chestnut” kan ligne 
en leverrød hest til forveksling.

Flaxen: Man og hale er lyse. Genet 
hedder Ff.

Mealy: Lys bug og mule (samt evt 
også underben).  

Føllets farve:
Seasonal palomino’er fødes helt lyse 
og får en mørkere farve som voksne. 

True coloured palomino (dem som 
vi gerne vil have) fødes lidt mørkere 
(næsten abrikos-farvede).

Hvad søger vi?
For at få den varme gyldne palo-
minofarve, søger vi altså røde heste 
(red chestnut), der skinner rødt og 
har lys man og hale (flaxen). Den 
perfekte genotype er:  eeAAAAFfFf, 
men vi kan ikke skelne den fra 
genotypen eeAA- FfFf. Selvom den 
benyttede avlshest ser helt rigtig ud, 
er der altså en risiko for, at føllet 
arver et At eller et a i stedet for det 
ønskede AA.

Hvis du gerne vil avle Chokolate 
Palomino (eeaaCCr), så skal du 
have fat i aa i stedet for AA-. Det 
kan gøres på to måder; enten ved at 
benytte en leverrød hest (eeaa) eller 
ved at benytte en sort hest (E-aa). 
Problemet med en leverrød hest 
er, at den ligner en almindelig rød 
hest med sooty-genet, så det kan 
være svært at vide, om man har fat 
i den ægte vare. Problemet med at 
bruge en sort hest er, at man ikke 
kan se på den, om den har generne 
EE eller Ee. Så skal man kende dens 
forældre, og kun hvis en af disse er 

Farvegenetik?
af Liselotte Gøtze
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røde, kan man være sikker på, at 
den sorte hest er bærer af et e. Hvis 
man er så uheldig at afkommet 
modtager et E fra den sorte hest (og 
et e fra palomino’en), så får man 
enten en buckskin (tidligere kaldet 
dun), som er gul med sort man 
og hale (genotype EeAaCCr) eller 
en smoky, som ser næsten sort ud 
(genotype EeaaCCr). I alle tilfælde 
vil føllet i første omgang kun kunne 
blive chokolate palomino, hvis 
palomino-forælderen er bærer af 

et a-gen (da det jo er ressesivt, skal 
to af dem til, før det vil komme til 
udtryk) samt hvis den sorte forælder 
er bærer af at e-gen. Chancen er i 
dette tilfælde 1/8. Det bedste vil 
selvfølgelig være at benytte en lever-
rød hest. Dette forøger chancen til 
1/4. Får man ud af dette en palo-
mino, som ikke er chokoladefarvet 
(eeAaCCr), så bærer den alligevel på 
et a, som kan gives videre til næste 
generation.
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PSA fik i år muligheden for at komme til Landskue i Herning. Fire palo-
minoer mødte frem, heraf to hingste og to hopper. Den ene hingst måtte 
desværre udgå, da den fik en slem forvridning. Den anden hingst opnåede 
24 point og ærespræmie. Begge hopper opnåede 23 point og den ene fik 
ærespræmie. Ganske flot når der ikke var flere repræsenteret.

Landsskuet i Herning
 

Hoppekåring og Følskue
 
Til hoppekåring og følskue 1 og 2. september i henholdsvis Fredericia i 
Jylland og Ringsted på Sjælland blev mange fine hopper føl af forskellig 
lød vist frem. 
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Årets fælles materialprøve 
Årets fælles materialeprøve på  Vilhelmsborg betød to nye godkendte 
hingste i PSA.
Hingsten Moelleaaens Golden Spirit blev godkendt med 768 point.
Hingsten Moelleaaens Golden Bahama blev godkendt med 725,50 point. 
Begge hingste er hermed endeligt kåret i PSA.
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Moelleaaens Golden Spirit

Moelleaaens Golden Bahama


