
Leibsdorf, 27. – 29. maj 2011 

Tudi letos se je slovenska ekipa odpravila na tekmovanje v jahanju islandskih konj na 

posestvu Rappoldi v Leibsdorfu. Prvič pa se je, na lanskoletni prenovljeni stezi, 

odvijala tekma, ki je štela kot kvalifikacija za svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v 

Avstriji, natančneje v St. Radegundu v prvih dneh avgusta. Zato je šest mednarodnih 

in en nacionalni sodnik še poostrilo svoje kriterije. 

Tekmovanje se je pričelo že v petek, 27. maja  2011. Slovenijo je zastopalo kar osem 

ekvipaž; in sicer Katarina Holy s svojima konjema Lokijem frá Hrolfstöðum in Arno frá 

Armula, Polona Dakskobler s Fifo fra Miðengi, Julija Dakskobler s Svarturjem frá 

Jeppestorn, Kaja Remic s Hagallom von Amönau, Anja Debora Iesse s Sölvijem von 

der Elschenau, Jan Drnovšek z Oddijem frá Plana in Miša Valh z Vinurjem vom 

Dissenhof. 

 

Petek se je začel razburljivo, saj so od slovenske ekipe takoj zjutraj najprej nastopile 

tekmovalke v B razredu v T4 (bivši T2/B): Katarina Holy, Polona Dakskobler in Julija 

Dakskobler. Polona je v starostni skupini juniorjev s svojo kobilo Fifo dosegla oceno 

5,50, kar je zadostovalo za končno prvo mesto, Julija pa je s svojim Svarturjem v tej 

starostni skupini dosegla četrto mesto. Katarina je nastopila z Lokijem v odrasli 

konkurenci in se uvrstila v nedeljski finale. Po tej disciplini je sledil T3, kjer je ponovno 

slovenske barve zastopala Katarina Holy s kobilo Arno, s katero je v hudi konkurenci 

med odraslimi dosegla 16. mesto. To je bil dober rezultat za Arno, saj se je po dolgi 

odsotnosti ponovno vrnila na tekmovalne steze. Nato je v isti preizkušnji nastopila še 

Anja Debora Iesse s Sölvijem, s katerim je med mladimi jahači osvojila 2. mesto.  

Po daljši pavzi za kosilo sta nastopila v C razredu v štirihodu V3 še Miša Valh, ki je s 

svojim Vinurjem dosegla 2. mesto z oceno 5,17 v starostni skupini otroci in Jan 

Drnovšek, ki je med odraslo konkurenco zasedel 2. mesto in se tako uvrstil v finale.  

Proti večeru smo se vsi zbrali ob pas stezi, kjer si je Polona s Fifo prijahala 1. mesto. v 

preizkusu v pasu PP2.  

 

Sobota se je začela mrzlo in vlažno, pred prvim slovenskim nastopom pa je 

prenehalo deževati.  Najprej sta se v C razredu podala na stezo Jan Drnovšek med 

odraslimi in Miša Valh med otroci in oba v preizkušnji T7 dosegla 3. mesto.  

Sledila je še preizkušnja B razreda v peterohodu F2, kjer je Polona Dakskobler dosegla 

2. mesto v starostni skupini juniorjev, Kaja Remic pa s svojim konjičkom Hagallom 1. 

mesto v mladinski kategoriji.  

V štirihodu v B razredu V2 je po odmoru za kosilo s svojim 22-letnim Svarturjem 

nastopila Julija Dakskobler, s katerim je dosegla 3. mesto s skupno oceno 5,13.  

Jan Drnovšek je z Oddijemv v C razredu v preizkušnji T6 dosegel 1. mesto z oceno 

5,40 ter se tako uvrstil v finale.  

Anja D. Iesse s Sölvijem je v A razredu v V1 dosegla 2. mesto, malce kasneje, ko je 

posijalo še sonce pa je nastopila še Miša Valh v C razredu v T5, kjer sta si z Vinurjem 

pritöltala 1. mesto. 



V poznih popoldanskih urah smo si po končanem tekmovalnem dnevu privoščil 

piknik, kjer so se nam pridružili tudi bivši slovenski tekmovalci, s katerimi smo ob dobri 

hrani poklepetali o dnevnem dogajanju na tekmovališču. 

Ogledali pa smo si tudi zanimivo tekmovanje sodnikov. Prav nič po borbenosti ne 

zaostajajo za tekmovalci, ki so se čez dan s svojimi konjskimi prijatelji udeležili tekem 

na stezi in čeprav so se pomerili v tekmi z mini jeklenimi konjički. 

Tudi organizatorji so poskrbeli za razvedrilni del večera. Skupina bobnarjev je  pričela 

svoj nastop na ovalni stezi ter ga po nekaj skladbah zaključila na razglasitvenem 

prostoru, kjer je organizator podelil prva priznanja za nastope v pas preizkušnjah tega 

dne. 

Da pa ne bi bili moški prikrajšani za ogled finala Lige prvakov med Barcelono in 

Manchester Unitedom, so organizatorji tekme poskrbeli tudi za prikaz prenosa te 

tekme na velikem platnu.   

 

Nedeljo so začeli tekmovalci v speedpassu, kjer sta Slovenijo zastopali Polona 

Dakskobler s Fifo in Kaja Remic s Hagallom. Polona je s časom 10,05˝ dobila še eno 

zlato medaljo, Kaji pa na žalost ni uspelo izpeljati pasa na celotni dolžini, zato se s 

Hagallom nista uvrstila, vendar pa sta si pridobila nekaj novih izkušenj, saj sta prvič 

tekmovala v tej disciplini.  

Opoldne smo se tekmovalci udeležili zaključne parade, kjer je organizator podelil 

rozete in medalje za kombinacije, kjer se upoštevajo rezultati iz predtekmovanj. V 

posameznih razredih in v svojih starostnih kategorijah je Polona Dakskobler prejela 

zlato medaljo, Miša Valh in Jan Drnovšek srebrno medaljo, Julija Dakskobler in Anja D. 

Iesse pa sta osvojili 5. mesto.  

Po zaključni paradi so bile najprej na vrsti finalne preizkušnje v B razredu. Katarina 

Holy in Loki sta si v T4 pritöltala končno 5. mesto. Oba sta se zdela zadovoljna, saj sta 

ves čas preizkušnje uživala in se smejala. Anja D. Iesse je s svojim Sölvijem odjahala 

finale v T3, kjer si je prijahala končno 3. mesto in v A razredu v V1, kjer je obdržala svoj 

rezultat iz predtekmovanja, torej 2. mesto.  

V finalnih preizkušnjah v C razredu je Jan Drnovšek z Oddijem odjahal finale kar v treh 

disciplinah, dosegel je 1. mesto v T6, 2. mesto v V3 in 3. mesto v T7. 1. mesto v T5 pa si 

je v finalu med otroci prijahala tudi Miša Valh. 

Poslastica tega dne je bila vsekakor finalna preizkušnja med odraslimi v A razredu v 

T1, kjer je prepričljivo zmagal Avstrijec Piet Hoyos s svojim novim žrebcem Heimir frá 

Holtsmúla 1, s katerim sta dosegla tudi najvišjo skupno oceno tekmovanja 7,72 in 

napovedala boj za najvišja mesta  

V peterohodni preizkušnji A razreda v F1 je zmagala Carina Mayerhofer na Galdur frá 

Flagbjarnarholti s skupno oceno 7,21 in je edina v tej preizkušnji prikazala solidno 

formo. 

V štirihodu v V1 je slavila Johanna Frank-Stabinger s prekrasnim žrebcem Eyþór frá 

Feti s skupno oceno 6,77. 

 

Glede na to, da je bila to prva avstrijska kvalifikacijska tekma za udeležbo na 

svetovnem prvenstvu, smo slovenski tekmovalci lahko zelo zadovoljni z doseženimi 

rezultati, saj smo v primerjavi s profesionalnimi tekmovalci iz drugih držav dosegli 



odlične rezultate. Vsi slovenski tekmovalci smo se uvrstili vsaj v eni disciplini v finale ali 

med prvih pet jahačev.  

 

J.D. 

 

Slika 1 Polona Dakskobler in Fifa (foto: Anja D. Iesse) 

Slika 2 Katarina Holy in Loki (foto: Kaja Remic) 



 

  Slika 3 Jan Drnovšek in Oddi (foto: Anja D. Iesse) 

 

Slika 1 Miša Valh in Vinur (foto: Anja D. Iesse) 



 

Slika 5 Julija Dakskobler in Svartur (foto: Robert Dakskobler) 

Slika 6 Del ekipe in obiskovalcev na pikniku (foto: Robert Dakskobler) 



 

Slika 2 Anja D. Iesse in Sölvi (foto: Robert Dakskobler) 

 

 

 

 

Slika 8 Slovenska ekipa na zaključni paradi (foto: Robert Dakskobler) 



 


