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ŠPORT 

 

Prva letošnja World ranking preizkušnja 
 

Slovenski kandidatki za Svetovno prvenstvo v jahanju islandskih konj Anja Debora 

Iesse in Julija Štamcar sta opravili prvo letošnjo preizkušnjo, tekmo v Andorfu v 

Avstriji. 

Julija, tekmovala je v skupini mladih jahačev (17-21 let) pravi, da se pozna na rezultatih, 

da je bila to prva World ranking tekma letos. V pas preizkušnjah (PP1 in P2) je bila 

precej močna konkurenca. V PP1 so vsi hoteli doseči čim več zato se je tudi uvrstilo le 6 

od 16 jahačev. Julija pa žal ni speljala nobenega od teh dveh kar se je poznalo tudi na 

njeni psihi tako, da tudi peterohod (F2) ni šel prav dobro. S Flogrijem je bila uvrščena na 

10. mesto s 5.23 točke. 

Pravi, da je pričakovala boljše ocene, ker se ji je zdelo, da je šel Flogri v F2 dokaj dobro. 

Je pa bilo sodniško ocenjevanje precej ostro kar pove, da so poleg dveh nacionalnih, 

Beate Berger in Hansa Gunterja Auingerja, sodili kar štirje mednarodni FEIF sodniki, 

Sandra Pohl (D) Claudia Gluck (A), Einar Ragnarsson (IS) in Nelly Auer (A). 

 

                   
          Anja z Vinurjem lani v Trnju                                     Julija s Flogrijem letos aprila na Krumperku 

 

Anja je tekmovala v mladinski konkurenci z dvema konjema Solvijem in Vinurjem. S 

Solvijem je v kombinaciji zasedla skupno 6. mesto s 5.215 točke. V T3 je bila sedma s 

4,73 točke. V četverohodu V2 je bila v predtekmovanju druga z rezultatom 5.7 točke v 

finalu pa se je Solvi odločil za neposlušnost tako, da je Anja med preizkušnjo odstopila. Z 

Vinurjem je bila v T2 med mladinci sicer edina, je pa imela odličen rezultat 6.07 točke! 

Tudi v F2 z je bila z njim edina med mladinci z rezultatom (5.0) pa Anja ni bila prav 

zadovoljna. 

 

Ob tem bi rad spomnil vse tiste, ki niste kot gledalci pogosto na avstrijskih tekmah, da je 

pot do uspeha precej trnova, polna odrekanj in razočaranj. Pri jahanju ni dovolj, da je 

dober le jahač ali pa konj. Usklajena  in utečena morata biti oba pa še dober dan morata 

imeti, da je vse prav in da so rezultati dobri.  

 

Pogumno naprej Julija in Anja! 
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