Mladinsko prvenstvo v jahanju islandskih konj, FEIF YOUTH CUP 2008

V času od sobote, 12. 7. do nedelje, 20.7., se je v Brunnadernu v Švici odvijalo
mladinsko prvenstvo v jahanju islandskih konj, FEIF Youth Cup 2008 (FYC). Prireditve
se je udeležila tudi slovenska ekipa v sestavi: tekmovalki Julija ŠTAMCAR s konjem
BLEIKURJEM von Ellenbach in Anja Debora IESSE s konjem VINURJEM vom
Dissenhof ter Zarja BOHAK (vodja ekipe oz. t.i. country leader).

Na pot smo krenili že v petek, 11.7. zvečer, da bi se izognili gneči na cestah in
konjem prihranili večurno naporno vožnjo po vročini. Voznik, Anjin dedek Peter
Vilhar, je izbral pot čez Italijo. Na meji s Švico, ki ni članica EU, so nas nekoliko
zadržali, ampak na srečo so bili vsi »papirji« v redu in tako smo okrog 9. ure
naslednjega dne prispeli na cilj: posestvo z islandskimi konji Neckertal, v
Brunnadernu. Organizatorji so se nam brž posvetili: pokazali so nam velik šotor z
boksi, kje bosta naša konja domovala naslednjih 9 dni, razkazali so nam
infrastrukturo in seveda prostor, kjer bomo spale me, dekleta. To zadnje nas je
nekoliko šokiralo: organizatorji so vse tekmovalce in njihove spremljevalce nastanili v
vojaški hiši v bližini posestva, kar je pomenilo, da smo spali v bunkerjih! Slovenkam
je bila namenjena velika betonska soba, kjer nam je družbo delalo še šest
Norvežank, v sosednji sobi pa so spale Avstrijke in Finke. Naslednje presenečenje je
sledilo, ko so nam pokazali prostor za tuširanje: dvorana s približno 20 tuši, drug ob
drugem, z vrati brez ključa, tako da o kakšni zasebnosti ni bilo govora. Postalo nam
je jasno, zakaj so nam organizatorji naročili, naj s seboj prinesemo tudi kopalke! No,
potrebno pa je omeniti, da smo kasneje dobili veliko mizo, ki smo jo lahko potisnili
pred vrata in jih tako »zaklenili«.

Kljub slabemu vremenu smo se Slovenke hitro vživele v vzdušje na prizorišču.
Spoznale smo druge tekmovalce in njihove spremljevalce. Vseh sodelujočih držav je
bilo 12: poleg Slovenije še Islandija, Avstrija, Danska, Nemčija, Finska, Švedska,
Norveška, Velika Britanija, ZDA, Nizozemska ter seveda država organizatorka, Švica.
Tekmovalcev je bilo 72, iz vsake države pa je prišel še 1 vodja nacionalne ekipe, t.i.
country leader ter iz večine držav še team leader. Vsi tekmovalci so bili namreč

razdeljeni v 12 ekip, v vsaki je bilo 6 mladincev različnih narodnosti, ki so jih vodili
team leaderji. Naša Anja je tako postala članica ekipe I Johnsons pod vodstvom
team leaderke Teene iz Danske, Julija pa je bila v ekipi Kool Krafturs pod vodstvom
Američanke Jasmine. Prireditev je bila zasnovana tako, da so prve tri dni, od nedelje
do torka, potekali treningi pod vodstvom svetovno znanih trenerjev, zadnji trije
dnevi, četrtek, petek in sobota, pa so bili namenjenih izvedbi tekmovanja (2 dni
predtekmovanj in 1 dan finalnih preizkušenj). Vmes smo tekmovalci, konji in vodje
ekip dobili en dan prosto in v ta namen so nas organizatorji odpeljali na celodnevni
izlet na 1660 metrov visoko goro Kronberg, kamor smo se peljali z gondolo, na vrhu
malo pešačili in si privoščili kosilo ter se za zaključek še peljali z bobom.

Tekmovalci so po končanih treningih, zadnje 3 dni, tekmovali posamično ter tudi za
svoje ekipe, ki so se pomerile v kombinaciji jahalnih preizkušenj ter v t.i. preizkusu
ekip, team testu, ki je obsegal kviz, kjer so mladi pokazali svoje znanje o islandskih
konjih in o mednarodni organizaciji rejcev in ljubiteljev islandskih konj, FEIF-u, ter
»peterohod« v petek zvečer. Ta je bil zelo zabaven: tekmovalci so iz kartonastih
škatel, blaga, stiroporja ipd. naredili konja, se vanj oblekli (en je bil sprednje noge,
drugi zadnje) in prikazali vseh 5 hodov, ki jih imajo islandski konji. Ocenjevali so jih
sodniki, ki so tudi sicer sodili na tekmi. Ta preizkušnja je požela salve smeha pri
tekmovalcih, občinstvu in sodnikih in vnesla nekaj sproščenosti pred finalnimi
preizkušnjami naslednji dan.

Jahalna kombinacija vsakega tekmovalca je obsegala 2 preizkusa izven ovalne steze
in 1-2 preizkusa na ovalni stezi. Izven steze so lahko jahači

tekmovali v

spretnostnem jahanju (ang. trail), terenskem jahanju (cross country), dirki z
zastavicami (flag race), dresuri, dresuri s tal (in hand show), pas testu (pace test) in
hitrostnem pasu (speed pace). Na ovalni stezi pa so bile razpisane klasične discipline:
tölt T5, T6, T7, četverohod V2 in V4 ter peterohod F2.
Naši dekleti sta se s pomočjo trenerjev in svojih team leaderk odločili za
kombinacije, ki so jima najbolj ustrezale: Julija je izven steze izbrala spretnostno
jahanje in terensko jahanje ter preizkus v töltu T7 na stezi, Anja pa dresuro s tal in
pas test izven ovalne steze ter preizkus v töltu T6 in peterohodu F2 na stezi. Dekleti

sta trdo delali in si pridobili veliko novih izkušenj ter spretnosti, v vseh disciplinah sta
se uvrstili nekje na sredino, kar pri tako velikem številu tekmovalcev sploh ni slabo.
Tudi ekipi, katerim sta pripadali, sta se uvrstili kar dobro. Podrobnejši rezultati so
dosegljivi na internetni strani www.fycup.ch/news.htm, nekaj najbolj zanimivih pa
povzemam v preglednici FYC 2008 na kratko.

In kaj sem počela jaz? Moje naloge so bile redna udeležba na sestankih z ostalimi
vodji ekip, posredovanje informacij dekletoma, pomoč sodnikom pri sojenju in še
marsikaj. Pripadla pa mi je tudi čast, da sem na uvodni in zaključni ceremoniji nosila
slovensko zastavo.
Vsi tekmovalci in njihovi country leaderji smo se morali držati natančnega urnika,
glede treningov, hranjenja konj in čiščenja boksov ter seveda samega tekmovanja.
Zato smo bili čez cel dan pošteno zaposleni in nas niti skoraj zimske temperature ter
vztrajen dež niso pretirano motili. Sonce nas je namreč grelo kot se za julij spodobi le
na izletu v sredo ter, na naše veliko veselje, na finalni dan, zadnjo soboto.

Da ne bi samo garali, smo se udeležili tudi spremljevalnih prireditev: švicarski večer v
ponedeljek, ko smo si privoščili sirov fondi in poslušali tipično švicarsko narodno
glasbo ter nacionalni večer prvo nedeljo, ko se je vsaka država predstavila s pesmijo,
igro ali kvizom. Me, slovenska dekleta, smo zapele Avsenikovo pesem »Slovenija,
odkod lepote tvoje« ter razdelile skromne spominke med člane ostalih držav. Kljub
tremi smo požele aplavz in kar dobre ocene: vsaka ekipa tekmovalcev je namreč
ocenila predstavitev posamezne države z oceno od 1-10, tako kot se sicer ocenjujejo
jahalni preizkusi z islandskimi konji.

Teden je kar prehitro minil in v nedeljo, 20.7. smo se s svojimi konji odpravili na pot:
Anja z Vinurjem in svojim dedkom v Nemčijo na intenziven trening, mene, Bleikurja
ter Julijo in njeno mamo pa sta prišla iskat dva prijazna voznika in nekaj po 19. uri
zvečer smo brez posebnih zapletov (razen že obveznih na švicarski meji) prispeli v
Slovenijo.

Vsem trem udeleženkam bo sodelovanje na tako velikem tekmovanju zagotovo
ostalo v nepozabnem spominu. Nabrale smo si mnogo izkušenj kar se tiče jahanja,
tekmovanja in samega dela s konji. Za konec bi se na tem mestu rada še enkrat
zahvalila Julijini mami, Maji, in Anjinemu dedku, Petru, ter celotnemu izvršnemu
odboru DRIKS-a, da so mi zaupali tako zanimivo nalogo in mi omogočili preživeti
nepozabnih 9 dni v prelepi švicarski dolini Neckertal.

FYC 2008 na kratko:
Lokacija FYC 2008: Reithof Neckertal, Siggetschwil 503, 9125 Brunnadern, Švica,
Tel.: +41 71 376 06 76, Fax: +41 71 376 06 77, Email: reithof@neckertal.ch,
internetna stran: www.reithof.ch
Sodniki: Eva-Maria Gerlach (D), Johannes Hoyos (A), Machteld van Dierendonck
(NL),
Margrit Rusterholz (CH) , Meike Loewe (D) , Sophie Kovacs (D), Uschi HellerVoigt (CH)
Trenerji: Helgi Leifur Sigmarsson (IS), Johannes Hoyos (A), Margrit Rusterholz
(CH), Uschi Heller-Voigt (CH), Vicky Eggertsson (D)
Eva-Maria Gerlach Award 2008 (nagrade bivše predsednice FEIF-a se podelijo
5 najobetavnejšim jahačem, ki hkrati dobijo tudi brezplačno vstopnico za Svetovno
prvenstvo v jahanju islandskih konj, ki bo drugo leto na isti lokaciji kot letošnji
FYC). Dobili so jih: Kai Anna Braun (D), Hannah Chmelik (A), Larissa Kejwal (D),
Anne de Lannoy (NL), Ástríður Magnúsdóttir (IS)
FEIF Feather Prize 2008 (nagrada za najbolj nežno jahanje oz. za lepo in skrbno
ravnanje s konjem) je osvojila Islandka Ástriñur Magnúsdottir s kobilo Sögn frá
Litla-Bergi
Najvišja skupna ocena na ovalni stezi: 6,75 v disciplini tölt T5, Lizz Reves,
(GB), konj Sjöfn frá Skriñu,
Najvišja posamična ocena na ovalni stezi: 7,83 v disciplini peterohod F2, za
prikaz letečega pasa, Kai Anna Braun (D), konj Gýmir
Najvišja ocena izven ovalne steze: 8.30 v disciplini spretnostno jahanje, Larissa
Kejwal (D), konj Ísak vom Habichtswald

Zarja Bohak
Opomba: članek bo objavljen tudi v Reviji o konjih!

