Little Mega Jac
Once in a lifetime hest!
Little Mega Jac blev født den 22. april 2003, altså er han i år 13 år gammel. Han var fra starten af en lille
charmetrold og der var mange, der var forelsket i ham. Jac hører til blandt Mega Pines mest succesfulde
afkom og der er ingen tvivl om, at han er det mest succesfulde Mega Pine afkom indenfor All-Around
disciplinerne. Hans mor er hoppen Magical Jackie, som har Hollywood Jac 86 og Poco Bueno på papirerne,
noget der efterhånden er en sjældenhed.

Little Mega Jac født 2003 – Mega Pine x Magical Jackie
Little Mega Jac er avlet på Tuse Creek Ranch og blev startet under saddel af Ditte Poulsen. Da han var 3 år
blev han solgt til Louise Fabricius Rahbek, som showede Jac i youth-klasserne. Her opnåede de bl.a. titlen
ROM i Youth regi og var også på det danske ungdomslandshold.

Louise Fabricius Rahbek og Little Mega Jac
I 2011 blev Jac solgt til familien Weis. Det skulle vise sig at blive en stor omvæltning for familien. De havde
allerede snuset lidt til westernridningen, men nok mest på fritidsbasis. Med Jac var der pludselig nye
muligheder og der gik ikke længe, inden datteren Rikke var i gang med at showe. Og det gør hun hel
fantastisk godt. Hun er en meget dygtig rytter med den rette indstilling til det at showe – det skal være
sjovt – og så er det tydelig at se, at hun bare elsker Jac.

Rikke elsker Jac!!
Fantastiske resultater
Og resultater er der nok af. Ved forårets Easter show vandt Rikke og Jac Open og Amateur Trail samt
Horsemanship. Det betød, at Jac nu har rundet de 75 AQHA point, samtidig opnåede han det sidste
manglende point, således at Rikke og Jac nu har deres ROM i Amateur. I alt har Jac 4 ROM på sin show
record, hvilket der vist ikke er mange heste i Danmark, der har opnået.

Rikke og Jac – en flot ekvipage
Her ved det store Q14 show i Tyskland, hvor de bl.a. blev Circuit Champion i Novice Youth Trail samt
Reserve Champion i Youth Ranch Horse Pleasure.
Jac har hele 8 gange vundet titlen Youth All-Around Winner og han har 10 AQHA High Point titler samt en
Overall International High Point Youth 2014 titel. I 2012 gik titlen International Rookie of the Year Youth til
Rikke og Jac. Og vi kunne blive ved, for der er mange flotte resultater.
Trail er nok Jacs favorit-disciplin og det er ikke sjældent, at hans scores ligger et godt stykke over 70, som
f.eks. sidste år ved McCabes show, hvor scoren i Senior Trail var 75,5 og ved Ride In, hvor scoren i Amateur
Trail var 74.

3. bedste hest ud af 100 heste fra hele Europa
I 2012 var Jac udlån til Youth World Cup i Tyskland, hvor han blev kåret til den 3. mest vindende hest ud af
de 100 deltagende heste fra hele Europa, faktisk kun 2 point fra at blive den 2. bedste. Han blev stort set
altid placeret i top 10 i de meget store klasser med 30 – 45 heste, som han deltog i.
Det var teamet fra New Zealand, der havde været så heldig at trække Jac og han blev showet i alle AllAround disciplinerne: Hunter Under Saddle, Hunt Seat Equitation, Pleasure, Showmanship, Western Riding,
Horsemansip og Trail. New Zealand opnåede en samlet bronze medalje i World Cuppen, ikke mindst takket
være Jac. De fik som hold i alt 110 point fordelt på 5 heste, hvoraf Jac alene skaffede dem 50 point og hele
9 medaljer – og endda en Youth World Cup - Individual High Point titel i Western Horsemanship. Denne
præstation var noget, der fik de kendte hestefolk som f.eks. Jagfeld til at vise interesse for Jac, samt hvor
han kom fra.

Sig ikke, at en Reining-avlet hest ikke kan gå Hunter. Her Jac i flot Hunter stil med en af
rytterne fra New Zealand.

Teamet fra New Zealand var meget lykkelig for at de måtte låne Jac, som var med til at give
deres hold en samlet 3. plads og dermed bronze i Youth World Cup.
Rikke Weis har nu fået ny hest. En skøn vallak efter Spirit Of Rooster og Wimpys Miss Pine (efter Mega
Pine). Det betyder, at far, Morten Weis, så småt har overtaget Jac – Rikke giver dog ikke helt slip. Morten
rider især Ranch Riding og Trail på Jac og ved DM sidste år vandt han guld med ”den gamle Røde”, som han
kalder ham, i Novice Amateur Trail ud af 13 deltagere.

Morten Weis og Little Mega Jac – Guld i Novice Amateur Trail ved DM 2015
”Once in a Lifetime hest”
Der er ingen tvivl om, at familien Weis er meget glade for deres Jac og at de er taknemmelige for, hvad han
har givet dem igennem snart mange år. Vi spurgte Rikke Weis, om hun ikke ville fortælle lidt om Jac og hans
personlighed og her er hvad hun siger:
”Hm ja altså, Jac har jo været en "Once in a Lifetime hest" for os og især mig. Han har lært mig såå meget,
og givet os helt uvurderlige oplevelser. Vi snakker en gang imellem om, hvor vi mon havde været henne i
dag, hvis vi ikke havde fået ham, og jeg ved ikke helt, hvad vi skulle gøre uden ham, så vi er meget
taknemmelige for at have fået muligheden for en hest som ham. :-)
Han er jo lidt mærkelig en gang imellem - og så har jeg vist ikke overdrevet hihi, men synes helt sikkert at
hans specifikke kvaliteter indebærer, at han besidder en helt fantastisk stabilitet og en virkelig stor
alsidighed. Derudover giver han aldrig en dårlig tur til hverdag, og meget meget sjældent efterhånden til
stævner. Han knytter sig til en, og det er en super fed følelse, at have et sådant partnerskab! Han er aldrig
sur, og til shows kan man nu (efter han er blevet lidt ældre og moden hihi) trække ham ud stalden 15 min
før klassen og han giver sig stadig 100 % og ved lige, hvad hans job er. Fx synes jeg også at det var virkelig
sejt, da Ditte lånte ham til FEI i 2013 og han ikke var blevet showet i Reining i to år, at hun rider ham i 2
uger op til og så scorer de 70 og 69,5 eller 69 så vidt jeg husker - det er alsidighed, der vil noget, også
selvom det var lidt ekseptionelt :-)
Derudover synes jeg, at det, at han fortsætter med at blive bedre og bedre for hver gang han show'er selv i
en alder af 13 år, og mange shows hvert år efterhånden, uden at lave fis og finde på mærkelige ting, er en
virkelig stor kvalitet. Ja han er bare lidt særlig på det punkt tror jeg - ligesom han er på så mange andre
punkter (fx at traktoren efter at have boet hele sit liv på Tuse stadig gemmer på spøgelser… suk) Han er i
hvert fald en hest, som efter, hvad jeg har hørt, var ret udfordrende, da han var ung, og har vist sig at blive
en af de bedste all aroundere i DK - det er ret sejt især for en ellers reiner :-)”

Tusind tak til familien Weis for fotos og info omkring Little Mega Jac.
Vi glæder os til at følge jer og jeres heste fremover.

