
Avstrijsko Štajersko prvenstvo – Steierischemeisterschaft  2009 – Semriach 
 
Kot že vsa leta doslej je bilo tudi letos v oktobru (09. do 11.10.09) v Semriachu 
na posestvu Pieta Hoyosa, Štajersko prvenstvo v jahanju islandskih konj. Je ena 
izmed največjih in najbolj obiskanih tekem v Avstriji. Tokrat je bilo vseh 
udeležencev 158, med njimi pa so  bili tudi nemški, švicarski in slovenski jahači. 
 

Tekmovanje je zaradi velikega števila 
udeležencev in preizkušenj trajalo kar tri dni. V 
petek se je že ob 7,30 začel Freestile 1 (FS1) in je 
trajal vse do enajste ure dopoldan. Nastopilo je 26 
ekvipaž. Čez dan so potekale preizkušnje v V5, 
T2, T3, T1 in pozno popoldan tudi dirki v pasu 
PP1 in PP2. V četverohodu V5 (58 ekvipaž!) in 
töltu  T2, T3 in T1 so nastopili tudi Slovenci. Anja 
Debora Iesse se je s Sölvijem v T3 uvrstila v finale 
in tam osvojila dobro 4. mesto z oceno 5,67 točke. 

                                                                             

Tamara Mohorko, ki je debitirala na WR tekmi s 
svojim novim Kindillom in pa Kaja Remic prav 
tako z novim konjem Hagallom sta se v V5 visoko 
uvrstili tudi v A finalu. Tamara na 1. mesto z 
visoko oceno 6,17 točke, Kaja pa na 3. mesto s 
5,75 točke. Nina Vršec je bila pri mladinkah 
deveta s 5,5 točke. V T1 je bil Milan Šilc sedmi in 
prejel dva rumena kartona. Katarina Holy je bila v 
T2/B z Lokijem v predtekmovanju tretja s 5,7 točke, v finalu pa se je prebila na 1. 
mesto s 5,71 točke in kot je rekla »dobila obliž na rano iz Stratzinga«. Anja je v 
T2B mladinski skupini zbrala 5,5 točke in zasedla 2. mesto. 
 

Sobotno jutro nas je pričakalo z dežjem. Kljub 
temu se je tekma (T6) pričela točno ob 8 uri. V3 se 
je začel ob 10.45, ko je dež že ponehal. Tamara je 
bila v predtekmovanju prva s 6,17 točke (do pike 
isto kot v finalu V5), Kaja pa peta s 5,73 točke. 
Obe pa sta v nedeljskem finalu spremenili pozicije. 
Tamara je bila druga s še vedno visoko oceno 
6,04, Kaja pa četrta s 5,79 točke. Nina Vršec je 
bila na nehvaležnem šestem mestu, za Kajo le 

desetinko točke – 5,63. 
 
Nedelja. Na vrsti je T7. Skupaj 63 ekvipaž!! Med 
mladinkami je nastopila od Slovenk le Nina in med 
29 ekvipažami zasedla dobro 5. mesto s 5,33 
točke.  
V peterohodu F1 je bila med mladimi jahači z 
Vinurjem prva Anja s 5,37 točke. Vinur je bil po 
mnogih letošnjih tekmah in končanem Svetovnem 
prvenstvu očitno nekoliko utrujen in naveličan 



ovalnih stez.  Popoldan je bil Milan v predtekmovanju V1 peti s 4,6 točke, v finalu 
pa skupaj z Uli Bernsteiner tretji s 5,53 točke. Anja je bila v V1 med mladinkami 
prva s 5,53 točke. 

Pozno popoldne se je tekma zaključila s finalom 
V3. Žal zaradi grobega jahanja s tremi rumenimi 
kartoni za  mlado avstrijsko tekmovalko. 
                                                  
Našo nacionalno organizacijo DRIKS sta na tem 
prvenstvu zastopali le dve tekmovalki, Anja 
Debora Iesse in Tamara Mohorko. Vsi ostali 
slovenski jahači so žal zopet tekmovali za nemški 

klub. 
                                                                                    
V Semriachu sem bil (sodil) tudi jaz, Zvone 
Pavšič, ki sem ta sestavek skupaj spravil. 
 
 
Slike: P. Vilhar 


