Kværke – post scriptum!
Den 17. januar blev det klart, at GEK havde en pony med kværke, og at det var nødvendigt
at sætte GEK i karantæne. 10 dage senere - mandag den 27. januar - blev karantænen
ophævet igen.
Først en kæmpe ros til alle og ikke mindst vores ansatte på GEK for at sikre, at smitten IKKE
bredte sig. Vi har fået stor ros af dyrlæger og andre hesteetablissementer for vores hurtige
og professionelle håndtering af sagen.
En lille ærgerlig hændelse skal dog fremhæves. Da det blev klart, at Florian havde kværke,
blev hans ejer udsat for en ikke helt sød og forstående behandling. Dette på trods af, at de
absolut ingen skyld havde i hestens sygdom og havde handlet helt korrekt, da risikoen om
sygdom var opdaget. Det kunne vi ikke være bekendt. Vi skal støtte hinanden i sådanne
situationer.
Der har desværre været en række uklarheder omkring reglerne ved kværke og karantæne blandt andet fordi ny viden ikke var kommunikeret til dyrlæger og rideklubber.
De gamle regler sagde, at kværkekarantæne varer tre uger efter sidste sygdomsudbrud.
Det har siden vist sig at DRF har indført nye forholdsregler, der siger, at karantænen varer
10-12 dage efter sidste syge hest er erklæret rask.
Inden karantænen trådte i kraft flyttede Aaseline to heste for at undgå smitte og for nå ud
af karantæne inden DM 8.-9. feb, da en flytning til en anden (tom!) stald tæller som, "sidste
syge hest er raskmeldt". Siden fandt Aaseline ud af at hendes tidlige flytning betød, at hun
indenfor de ny regler også kunne deltage i spring stævnet på Wilhelmsborg den 24-26 jan.
Desværre kendte Rikke (Mikkelines mor) ikke disse nye regler og ved forespørgsel hos
dyrlægen, fik hun de gamle regler at vide. Det er synd for Mikkeline, at hun ikke nåede med
til Wilhelmsborg. Et trøstende knus herfra.
Det er en trøst, at vi hurtigt kom ud af kværken, og at alle dermed kan nå med til
Danmarksmesterskaberne.
Ditte vil fremover tage sig af sygdomsudbrud og gøre alt for, at alle får den rigtige
information og naturligvis sikre, at alle regler holdes.
Karantænen betød at mange - udover Mikkeline - ikke kom til stævner. Så KÆMPE tak til
Casper og Tina, der arrangerede et KVÆRKECUP på Sporten. Her dyrkede vi fællesskabet,
havde det sjovt og samtidig holdt vi stævneformen ved lige. Fantastisk initiativ. TAK til jer og
til alle der deltog eller mødte op og klappede.
En kæmpe tak til Åse, der stillede op som dommer - hun er uddannet dommer og meget
dygtig. Ligeledes stillede Anette op som skriver og assistent for Åse. Tak for at I orkede et
koldt dommertårn - og gav alle en spændende og lærerig dag.
Og glæden ved KVÆRKECUP skal ikke ødelægges af, at en enkelt far så sig foranlediget til at

skælde både Åse og Anette ud, fordi hans datter skulle vise en øvelse et par gange. Det er
helt uacceptabelt at skælde ud og sige de tarveligste ting - ikke mindst på et andet medlem
af klubben - og som oveni købet er frivillig til at hjælpe ved stævne. Vi håber, han skammer
sig - og skynder sig, at give Åse og Anette en stor undskyldning. Følelserne kan jo løbe af
med os forældre, når det gælder vores børn.
Der er brugermøde tirsdag den 25. februar – opslag følger. Vi håber, at Casper, Tina, Åse og
Annette vil møde op og få en lille opmærksomhed som tak for jeres store indsats!
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