
 
 

ICETOLT V VELDNU 

 

V Veldnu ob Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem, je bila v soboto 7. februarja 

organizirana mednarodna tekma v jahanju islandskih konj. Tekma je bila nekaj 

posebnega saj se je odvijala na ledeni ploskvi v hokejski dvorani. Poleg avstrijskih, vseh 

je bilo okrog 52, so se tekmovanja udeležili tudi jahači iz Nemčije, Italije, Nizozemske, 

Islandije in Slovenije.  

 

 
Lise Pavšič 

 

Slovenske barve so zastopale Lise Pavšič iz Trnja, Urška Progar iz Postojne in Nika 

Selak iz Podgrada, vse iz Šole jahanja islandskih konj - Trnje pri Pivki. Nastopile so v 

dveh disciplinah tölta in se odlično uvrstile. Lise je bila s šestletnim Krakijem uvrščena v 

B finale, Urška je z Gjøf v mladinski kategoriji visoko zmagala v lažjem ( T7) in težjem 

töltu (T3), Nika pa je bila z Gælo enkrat druga in enkrat na tretjem mestu. 

 

           
Nika Selak       Urška Progar 

 

 

 

 



 
 

Icetölt je bil organiziran v Avstriji prvič. Sodili so sodniki Alexander Sgustav (AT), Einar 

Ragnarsson (IS), Christian Reischauer (AT) in Zvone Pavšič (SLO).  

 

 
Zvone Pavšič 

 

Konji so bili za to tekmo posebej podkovani. Ob že klasičnih ozobcih na podkvah zadaj 

so dobili na sprednjem delu še dva ozobca, ki sta gledala iz podkve  kakih 8mm, da je bil 

oprijem na ledu boljši. Konji, ki so bili na ledu prvič so na začetku stopali nekoliko 

previdneje potem pa tekli z veliko mero zaupanja v jahača čisto brez zadržkov. 

 

 
Hokejist in islandec 

 

Za gledalce so za show uprizorili tudi radar pas, kjer je policaj z radarsko pištolo meril 

hitrost konja v letečem pasu (flying pace). Jahači so imeli seveda iztek iz dvorane. 

Najhitrejša ekvipaža je oddrvela (po ledu!) iz dvorane z 39 km/h. Druga zanimiva točka 

pa je bila dirka med konjem in profesionalnim hokejistom, kjer je bil slednji v izteku le 

za las pred konjem, ki se ni mogel z mesta pognati tako hitro kot drsalec. 

 

Zvone Pavšič 


