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Kako ti diši ušesek! - Anja s Katlo in Kometo (foto Agata Maček)

Tokrat vam predstavljam eno majhno, luštkano punco, ki jaha islandske konje. Ime ji je Anja Iesse,
stara je devet let in je vnukinja Petra Vilharja. S svojimi starši živi v Vidmu v Italiji, vendar pride
skoraj vsak konec tedna v Slovenijo, v Šempeter, k svojim starim staršem in tudi vse počitnice
preživi pri njih.
Dora in Peter Vilhar (Anjina nona in nono) sta jo že od malega navdušila nad konji. Ko je bila stara
pet let, je prvič sedela na hanoveranki Dravi in od takrat naprej se ni več ločila od konj. Anja pravi,
da ji je vseeno lepše sedeti na islandskih konjih, ker so manjši in se tako počuti bolj sproščeno.
Jahala pa je tudi v Ljubljani, v klubu Petra Prešerna in to črnega ponija Mickota, ki je menda
nastopal tudi v filmih, kakor tudi bosančka Ona. Lani poleti pa je spremljala babico in dedka v Sušo
na kmečki turizem Par Gwolešn`k - pri Meti in Branetu, kjer je bil pod vodstvom danskega trenerja
organiziran tečaj jahanja na islandskih konjih. Tam je bil zanjo pravi raj. Skupaj z ostalimi otroki se
je Anja resnično zabavala. Povedala mi je, da so jahali na ovalni jahalni stezi, pa tudi v gozd so sem
ter tja zavili. Vodila jih je Sabina, gospodarjeva hči, ki je na konju vsak dan. Najbolj všeč ji je bilo,
kadar so jahali brez sedla. To je bil zanjo pravi užitek.
Najlepše pa ji je pri dedku na Ajševici, kjer stoji hlev z islandskimi konji, obkrožen s pašniki. V čredi
je tudi Fina Goriška; Anja s takim veseljem pove, da je to njena kobila! Zaenkrat je še ne more
jahati, ker je stara komaj tri leta in še ni ujahana. Vendar jo bosta med poletnimi počitnicami z
dedkom že začela počasi učit. Do tedaj pa jo bo še naprej krtačila in opazovala, kaj počne s svojimi
vrstniki in se bo že s tem veliko naučila o njej.
Islandski konji so primerni tako za odrasle, kakor tudi za otroke - predvsem zaradi njihove višine, ki
se giblje od 122 - 145 cm. Imajo pa ti ljubki konji še eno veliko prednost pred ostalimi pasmami - ne
brcajo in ne grizejo. To pa zato, ker so na Islandiji že od nekdaj s selekcijo izločali takšne konje.
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