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Med 28. junijem in 4. julijem 2004 je na jugu Islandije, v Helli, teklo konjeniško državno rejsko in 
športno prvenstvo.  Prvi festival so priredili pred 54 leti v Thingvellirju, sledili so mu drugi v štiriletnih 
intervalih, od leta 1995 pa Landsmot organizirajo vsaki dve leti. V Helli tokrat tretjič (1986, 1994 in 
2004). Landsmot ima med Islandci velik pomen – velja za enega najpomembnejših in najbolje obiskanih 
športnih dogodkov v državi. V svetovnem merilu pa je Icelandair Horse Festival zagotovo največja 
konjeniška prireditev z islandskimi konji in nekoliko zasenči celo svetovna prvenstva v jahanju islandskih 
konj, ki so prirejena vsaki dve leti (izmenično z Landsmótom). Festival je prilika za srečanje rejcev z 
vsega sveta, prikazani so najboljši rejski in športni konji z Islandije.  Na Landsmotu je videti 
najimenitnejše jahače, predstavljena pa so tudi najuspešnejša rejska posestva.  Vsi tisti, ki bi radi 
spoznali izvorne islandske konje in jahanje, bi Landsmóta ne smeli zamuditi. 
 
 
 

 
Ob otvoritvi športnega dela tekmovanja  

(foto Agata Maček) 
 

 
Islandski konji so zaščitni znak Islandije in zagotovo najboljši ambasador svoje domovine. Vsak, ki obišče 
Islandijo, se zanesljivo sreča tudi s konji, saj jih je na tisoče (90.000). In s svojo podobo, prikupnim 
značajem in neznansko radovednostjo so všeč vsakomur. Islandski konji so najstarejša rodovniško vodena 
pasma na svetu, stara 1000 let. Imenitnost islandskega konja je večhodnost; in čeprav je na svetu 
približno 10 bolje zastopanih konjskih pasem, ki so večhodne – gaited -  (kar pomeni, da po naravi zmorejo 



poleg osnovnih treh hodov  - koraka, kasa in galopa -  še enega ali dva dodatna hoda), se poznavalci 
strinjajo, da je tölt islandca najelegantnejši, najmehkejši in neprisiljen; islandci, namreč, poleg osnovnih 
treh hodov lahko tečejo še tölt in pas. Nekateri  islandski konji so štiri-hodni (hodijo, tečejo kas in tölt 
ter galopirajo), nekateri pa so peterohodni (tečejo še pas). Islandskih konj je na vsem svetu približno 
160.000; tako so države povezane v mednarodno organizacijo FEIF (International Federation of 
Icelandic Horse Associations), ki skrbi za enotnost in spoštovanje rejskih in športnih pravil, 
izobraževanje, tekmovanja… FEIF povezuje 17  držav članic. 
 
Vzdušje v Helli 
 
Bilo je mrakobno in mrzlo. Rahlo je rosilo, ravno toliko,  da je bilo treba skrivati fotografski aparat. A ko 
te je potegnila s seboj množica ljudi in vrvež na polju ob reki Rángi, ni bilo več časa za tuhtanje o 
puščobnem vremenu. Prizorišče Landsmota je bilo  razdeljeno na četrtinke: parkirišča, prostor za šotore 
in stanovanjske prikolice, obore za konje in tekmovalne steze. Ob stezah je zgrajen umeten nasip, na 
katerem so postavili nekaj tribun, večina gledalcev pa je posedla na travo na bregu. Na nasipu so postavili 
množico šotorov, v njih pa stojnice s hrano in pijačo, konjeniško opremo, turistične agencije, knjigarne in 
še marsikaj. Pravi semenj. Tekmovališče s stezami je bilo odlično pripravljeno: čeprav  so vsi gledalci 
zlahka spremljali tekmovanje s tribun, pa so organizatorji postavili tudi veliki ekran z direktnim 
prenosom dogajanja na progah in s sprotno razglasitvijo rezultatov. 20.000 ljudi je spremljalo zadnja dva 
sklepna dneva Landsmota. 
 
 
 

               
Vzdušje v Helli  
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Islandci zelo bučno in temperamentno navijajo za svoje tekmovalce, kar je za konjeniške prireditve sicer  
nenavadno. A ravno  ta nepopisna energija množice je pripravila nepozabno vzdušje in utrip tekmovanja. 
Tudi povezovalni program tekmovanja je bil zanimiv: različne glasbene skupine in govorniki. Med njimi 
posebej omenjam Ministra za kmetijstvo, gospoda Gudnija Ágústssona, ki je poudaril, da je Landsmot 
praznik islandskih konj, ob katerem lahko vidimo najboljše iz islandskega konjeništva in ki ustvarja nove 
trende v reji in športu. Gospod Ágústsson se je v zaključnem delu Landsmota s spominsko plaketo 
posebej zahvalil tudi gospe Tone Kolnes, predsednici FEIFa,  za njeno odlično predsednikovanje vodilni 
mednarodni organizaciji za islandske konje in islandsko jahanje. Najbolj energično pa se je občinstvo 
odzvalo ob oznanilu, da je gospod Sigurbjörn Barñarson Diddi, najboljši jahač islandskega jahanja vseh 
časov, za svoje izjemne športne dosežke in za vse dobro, kar je storil v prid popularizacije islandskega 
konja, prejel posebno državno odlikovanje. Vsi gledalci so spoštljivo vstali in bučno aplavdirali, vzklikali, 
Diddi pa je odjahal častni krog v brezhibnem hitrem töltu na plemeniti sivi kobili Ísidór frá Árgerñi, s 
katero je njegova hči Sara Sigurbjörnsdóttir osvojila drugo mesto v kategoriji »children`s class«. 



 
Med odmori je bilo lahko srečati znane obraze iz sveta islandskih konj iz vse Evrope. Gospoda Piet in 
Johannes Hoyos, avstrijska rejca, tekmovalca in mendarodna sodnika, redno obiskujeta islandska državna 
prvenstva. Kakor večina tistih, ki pridejo na Landsmot poslovno, si ogledata konje, spremljata nove 
smernice v reji in športu in se srečujeta z drugimi rejci. Johanna Stabinger, uspešna avstrijska 
tekmovalka, je tokrat prišla po novega konja. Za novim žrebcem se je ogledoval tudi mladi Rasmus Moller 
Jensen, eden najuspešnejših danskih jahačev. Birga Wild, odlična nemška jahalka in trenerka, je prišla 
skupaj z gospodom Brunnom Podlechom, lastnikom velikega nemškega posestva z islandskimi konji Der 
Wiesenhof -  na obisk k prijateljem in preveriti, kaj je novega na islandski konjeniški sceni.  
 
Sprehod med stojnicam je bil paša za oči: odlična ponudba najrazličnejše opreme za konje in jahače, 
literatura,  predstavitev posestev z islandskimi konji in turistično jahanje. Edina pomanjkljivost: 
severnjaško zasoljene cene. 
 
 
 

 
Handsome and pretty  
(foto Agata Maček) 

 
 
In seveda je zelo zanimivo pokukati v zakulisje: med šotore in prikolice, obore in pripravljalne steze. Med 
pisanimi šotori je gomazelo kot v mravljišču – predvsem mladi so uživali sproščenem vzdušju prireditve. In 
v družbi velikih količin alkohola. Tega popijejo na sode! Hotela sem navezati stike s skupino mladih, ki so 
sedeli na robu odprte prikolice tovornjaka za prevoz coca-cole.  In se zabavali. Pa so se kar razbežali! 
Seveda, ko pa sem si pozabila sneti brezrokavnik z napisom »press«! Tega sem morala obvezno 
uporabljati pri fotografiranju znotraj tekmovalne steze, na mlade fante in punce pa je učinkoval, kot bi 
bila najeti detektiv njihovih staršev! Spravila sem tisto nadležno cunjico in čez čas  poskusila znova. 
Povedala sem jim, da prihajam iz Slovenije in da torej nisem iz uredništva Biltena sveta islandskih 



staršev. »OK, Slovenija je pa čisto dovolj daleč, da smo lahko bolj odkriti«, so najstniško nagajivo priznali 
in mi nazdravili z obveznim pivom. Povedali so, da zelo radi pridejo na Landsmot, ker uživajo v predstavah 
najboljših islandskih jahačev in konj, seveda pa se nadvse veselijo tudi večernih zabav in druženja. Res,  
popijejo preveč alkohola – napijejo se ga do konca, a veliko mladih Islandcev se zabava tako. To je 
dejstvo – Landsmot je tudi priljubljeno zabavišče.  
 
Spustila sem se po bregu k tekmovalnim stezam in še nižje pod njmi so organizatorji pripravili obore s 
konji, ki so čakali na tekmovanja, šotore  za posamezne tekmovalne ekipe in steze za ogrevanje. 
Tekmovalci so se napeto pripravljali na nastop: ščetkali konje, preverjali opremo, loščili svoje škornje, se 
sprehajali, kadili, se pogovarjali sami s seboj…v zraku je bilo povsod čutiti nestrpnost in napetost. Na 
stezi se je pripravljal jahač Thórdur Thorgeirsson; islandska konjeniška revija Eiñfaxi mu je pred 
kratkim posvetila nekaj strani in o njem so spregovorili njegovi tekmeci, trenerji in sodniki. In povedali, 
da je nadvse talentiran, marljiv in z odličnim občutkom za konja. Eden najboljših. Z mladim črnim Tigull 
frá Gýgjarhólijem, s katerim je nastopil v kategoriji »B class gaeñinga« , sta dosegla odlično 7. mesto. 
 
 

 
Niels Christan Larsen in Assi frá Stóra-Hofi v kategoriji »tölt«  

(foto Agata Maček) 
 

 
O vtisih s tekmovanja smo se pogovarjali tudi z gospodom Sigurbjörnom Barñarsonom: »Konjeniška 
prireditev, kjer je prikazanih 1000 najboljših konj na Islandiji in je v športnem delu skoraj 400 
tekmovalcev, je zagotovo vedno izjemen dogodek. In lepo je sodelovati pri tem. Moja najljubša kategorija 
je »flying speed pace 100 m«. V hitrostnem pasu mora konj izžeti iz sebe vso moč, ki jo premore po 
naravi in ki smo jo okrepili s treningi. To je prestižna kategorija, v kateri lahko tekmujejo le zelo redki 
konji. Z mojim Ódinnom frá Búñardalom sva tokrat osvojila drugo mesto. Zmanjkal mu je atom ali dva 
moči za prvo mesto. Dober fant je, veliko zmore in konj s toliko volje se rodi redko. Dragulj v moji čredi 
je in še bova  letela.« 



 
 
Zmagovalci po posameznih kategorijah: 
 
A class gaeñinga: Steingrímur Sigurñsson na Geisli frá Saelukoti 
B class gaeñinga: Thorvaldur Árni Thorvaldsson na Rökvi frá Hárlaugsstöñum 
Tölt: Björn Jónsson na Lydía frá Vatnsleysu  
Pace 150 m: Sigurbjörn Bárñarson na Neisti frá Miñey (14,46 sec.) 
Pace 250 m: Sigurbjörn Bárñarson na Óñinn frá Búñardal (22,20 sec.) 
Flying speed pace 100 m: Logi Laxdal na Freykivindur frá Svignaskarñi (7,80 sec.) 
Young riders (17-19 let): Heiñrún Ósk Eymundsdóttir na Gola frá Ysta-Gerñi 
Teenage class (13- 16 let): Valdimar Bergstañ na Kóflur frá Stangarholti 
Children`s class (12 let in mlajši):  Rakel Nathalia Kristinsdóttir na Vígar frá Skarñi 
 
 

 
 

 
Heiñrún Ósk Eymundsdóttir, najboljša v kategoriji »young riders«  

(foto Agata Maček) 



 
Podeljeni sta bili tudi dve posebni nagradi, ki ju podeljuje FEIF: 
 
FEIF FEATHER PRIZE 2004. Nagrada je podeljena vsako leto  tistemu tekmovalcu, ki je po mnenju 
komisije najbolj »konju prijazen« jahač, pri čemer kategorija, ocena, starost ali narodnost niso 
pomembni; tokrat je nagrado prejel Thorvaldur Árni Thorvaldsson. 
 
FEIF PERPETUAL BREEDING TROPHY AT LANDSMÓT, ki jo podeljujejo izključno na Landsmótu in 
sicer najbolje  rejsko ocenjenemu konju – podeljena je bila petletnemu žrebcu Thóroddur frá 
Thóroddstödum (IS 1999188801) z neverjetno visokimi ocenami: za jahalne sposobnosti je prejel oceno 
9,04 (najvišja ocena, ki so jo kdajkoli podelili), skupno oceno pa ima  8,74. Jahal ga je Daníel Jónsson. 
 
Islandski konji  po pravilih FEIF tekmujejo in jih predstavljajo le na tekmovanjih, ki so prirejena 
izključno samo za konje islandske pasme (one-breed competing). Poudarek je na töltu in pasu.  
 
Tölt:  
pri tem konj postavlja noge tako kot pri koraku, vendar v mnogo hitrejšem tempu in izraziti akciji. To je 
tek. Čisti in edino priznani tölt mora biti v štiričetrtinskem taktu. Gre za lateralno gibanje. Konj lahko 
teče tölt v različnih tempih – od zelo počasnega, do izjemno hitrega. Ker konj v nobenem trenutku ne 
izgubi stika s tlemi, sedi jahač v sedlu, ne da bi ga treslo. Zato ima tölt izjemno praktično vrednost – je 
nadvse udoben za jahača. 
 
 
 

 

Steingrímur Sigurñsson in Geisli frá Saelukoti, najboljša v kategoriji A class gaeñinga  
(foto Agata Maček) 

 
 



 

Leteči pas:  
pri tem skače konj z enega bočnega para nog na drugega. »Leteči« zato, ker je vmes lebdeča faza (konj 
lebdi, se ne dotika tal). Pas tekmovalci jahajo na čas (100 m, 150 m in 250 m) ali kot del peterohoda. 
Leteči pas je prestižna tekmovalna kategorija; v njem dosegajo najboljši konji hitrost 50 km/h. Ni za 
vsakdanjo rabo. 
 
 

 
Sigurñur Vignir Matthíasson in osemnajstletni Ölver frä Stokkseyri v pasu na 150 m  

(foto Agata Maček)  
 
 
Tekmovalne kategorije na Landsmótu: 
A class gaeñinga (peterohod: cilj tega tekmovanja je najti najboljšega peterohodnega konja) 
B class gaeñinga (štirihod:cilj tega tekmovanja je najti najboljšega štirihodnega konja) 
Tölt 
Pace 150 m 
Pace 250 m 
Flying speed pace 100 m 
Young riders (17-19 let) 
Teenage class (13-16 let) 
Children`s class (12 let in mlajši) 
 
Podrobne rezultate z Landsmóta si lahko ogledate na njihovi spletni strani: 
www. landsmot.is 
 
Več o islandskih konjih, reji, tekmovanjih in mednarodni islandski organizaciji FEIF pa najdete na uradni 
spletnih straneh FEIFa: 



www.feif.org 

 
Predstavitev rejskega posestva Fákur  

(foto Agata Maček) 

 
 

 
Landsmót, Icelandair horse Festival, je dogodek, ki ga ne pozabiš. Organizatorji so se  potrudili in 
pripravili vsestransko imenitno prireditev. Landsmót je srečanje ljubiteljev islandskih konj, poklicnih 
rejcev in tekmovalcev, je teden strokovnih razprav in paše za oči. Na enem mestu videti toliko plemenitih 
konj in odličnih jahačev je zares nekaj posebnega in zanesljivo vredno ogleda – tudi za tiste, ki se z 
islandskimi konji sicer ne ukvarjajo. A kljub temu zanesljivo ostrmijo ob predstavitvi prelepih konj v 
plesočem töltu ali prestižnem letečem pasu…. 
 
Agata Maček 


