Slovenci uspešni v Leibsdorfu
Tradicionalna srečanja so lepa stvar in kdor se jih udeležuje, lahko znova in znova podoživlja
preteklost in srečuje stare prijatelje. Eno takih srečanj je bilo tudi avstrijsko Koroško prvenstvo v jahanju
islandskih konj, 22. do 24. maja 2010. Kot vedno se je odvijalo v prelepem okolju avstrijske Koroške v
Leibsdorfu, kakih 9 kilometrov od Celovca. Wili Rapoldi in njegov klub Islandpferdereitverein, sta bila
letos organizatorja že najmanj petnajstič, vsaj kolikor se sam spomnim. Slovenska udeležba narašča vse
od leta 1995, ko sem tam nastopil prvič, kot edini predstavnik dežele na sončni strani Alp. Naslednje
leto sva bila že dva, eden izmed njiju celo z izposojenim konjem.

Na letošnjem tekmovanju je bilo kar 10 Slovencev, kar je predstavljalo nekaj nad 10% vseh
tekmovalcev, poleg avstrijskih in nemškega pa je tekmo sodil tudi slovenski sodnik z avstrijsko licenco,
Zvone Pavšič. Tekmovanje so »raztegnili« kar na tri dni. Od sobote 22. maja pa vse do ponedeljka 24.
maja, saj je bil Binkoštni ponedeljek v Avstriji dela prost dan. Tekmovalno stezo so letos podaljšali z
200 na 250 metrov tako, da ustreza tudi tekmam za Svetovni pokal (World ranking). Čeprav so bili
odmori med posameznimi preizkušnjami včasih predolgi je celotno tekmovanje potekalo v zelo
prijetnem in sproščenem vzdušju.
Slovenski tekmovalci in njihovi konji so se v istih težavnostnih
stopnjah enakovredno kosali z avstrijskimi. Celo več! Čisto vsak
izmed njih je domov prinesel vsaj eno medaljo, Urška in Anja pa
celo pokal za kombinacijo. Iz Trnjske jahalne šole je sodelovalo
šest jahačic: Nika Selak z Gælo, Maruša Tornič Milharčič s
Hjarto, Rebecca Pavčič s Silfurdogg, Urška Progar z Gjøf in
sestri Polona in Julija Dakskobler s Fifo in Svarturjem. Nika in
Rebecca sta tekmovali na trnjskih šolskih konjih. Iz KK
Krumperk je prišla Kaja Remic s Hagallom, Jan Drnovšek z
Oddijem z Jezerskega, Anja Debora Iesse s Sölvijem z Goriškega
in Miša Valh z Vinurjem iz Benedikta.

Mladina je bila razvrščena v naslednje starostne skupine: 8 – 12 let otroci (Miša), 13 – 15 let
mlajši jahači (Rebecca, Kaja), 16 – 18 let juniorji (Urška, Anja, Polona, Julija, Nika) in 19 – 21 let
starejši mladinci (Maruša). V okvirih teh starostnih skupin so v kombinacijah osvojile: Polona
Dakskobler, Anja Debora Iesse in Urška Progar 1. mesto, Maruša Tornič Milharčič pa 3. mesto. Anja se
je že drugič kvalificirala v najtežavnejšo, A skupino.
V soboto so bila izvedena predtekmovanja na ovalni stezi in stezi za pas, v nedeljo že tudi nekaj
finalnih tekem, ponedeljek pa je bil rezerviran le za uvrščene v finalih in zaključno parado.

Tekmovalna raven in kvaliteta konj se iz leta v leto dviga. V vseh starostnih skupinah in
težavnostnih stopnjah je videti velik napredek. Vsako leto nas preseneti tudi kakšen nov, izjemno dober
konj. Nivo ocenjevanja je bil precej strog saj je bila to tekma za uvrstitev na svetovno lestvico. Novost
na letošnji tekmi pa je bila tudi ta, da je tudi manj težavnostne stopnje sodilo pet sodnikov hkrati in ne le
trije kot je bilo to običajno poprej. Prav tako je bila novost uporabe ocen na eno desetinko in ne več po
pol točke.

V tabeli so mesta uvrstitve in dobljene točke v posameznih preizkušnjah.
IME /
PREIZKUŠNJA
Miša Valh otr.
Nika Selak jun.
Polona Daks.jun.
Julija Daks. jun.
Rebecca P. ml.j.

T5

T6

T7

1.-4,63t
1.-5,13t
3.-4,53t
5.-4,84t
1. mesto v kombinaciji
2.-4,57t

3.-5,15t

V5

V3

T2/B

T3

V2

F2

V1

PP2

P2

2.-6,63t

2.-9,62sek

1.-5,43t
5.-5,58t
2.-5,60t
3.-4,60t
4.-4,90t

2.-5,67t
4.-5,41t

Maruša T.M. st.m
Urška Progar jun.
Jan Drnovšek odr
Anja D. Iesse jun.
Kaja Remic ml.j.

sestavil: Kátur

2.-4,27t
2.-5,70t
4.-5,55
1. mesto v kombinaciji
7.-4,63t
2.-5,60t

2.-5,33t
4.-5,62t
2.-5,67t

3. mesto v kombinaciji
1. mesto v kombinaciji
2.-5,70t

1.-6,20t
1.-4,23t

