Poročilo s področja reje za leto 2007
Leto 2007 je bilo z rejskega vidika zelo pomembno leto.
1. Obstoječi pravilnik, ki opredeljuje pogoje za pridobitev slovenske licence za pripust žrebcev
islandske pasme je bil dopolnjen tako, da žrebcem, rojenim od vključno leta 2004 naprej, ko so se
zaostrili mednarodni ocenjevalni kriteriji, omogoča več možnosti za pridobitev licence. Popolna
FEIF ocena 8.00 je bila za omenjene žrebce korigirana na 7.90, poleg tega pa so bili uvedeni
dodatni kriteriji, ki tudi perspektivnim mladim konjem, do vključno 4. let starosti, omogočajo
pridobitev licence za omejeno število skokov. Celovito Informacijo lastnikom žrebcem o
spremenjenih pogojih za pridobitev slovenske licence za pripust žrebcev islandske pasme sta
pripravili Agata Maček in Nataša Gorišek, za kar se jima lepo zahvaljujemo. Informacijo je vsem
znanim lastnikom islandskih konj posredoval Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.
2. Društvo rejcev islandskih konj Slovenije je v letu 2007 skupaj z Inštitutom za rejo in zdravstveno
varstvo kopitarjev implementiral sistem vpisovanja islandskih konj v slovensko rodovniško knjigo
in v svetovni register islandskih konj, t.i. WorldFengur (WF). Za vpisovanje konj v WF je
odgovorno društvo, izvaja pa ga Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev pri Veterinarski
fakulteti v Ljubljani. Z vpisom islandskega konja v WF se konju dodeli FEIF identifikacijska
števila (FEIF ID), ki jo mora obvezno imeti vsak konj, ki nastopa na mednarodnih športnih in
rejskih tekmovanjih. Pogoji za vpis v WF in druge pomembnosti so natančno opisane v
Informaciji o vpisu žrebet v slovensko rodovniško knjigo in v WF, ki sta jo v sodelovanju z
društvom rejcem islandskih konj Slovenije in Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev
pripravili Agata Maček in Nataša Gorišek. Zahvaljujemo se jima za vložen trud. Rezultati
uspešnega dela so že vidni, saj je bilo v svetovno rejsko knjigo že vpisanih nekaj konj, prva med
njimi pa je Askja Trnska, ki ji je bila dodeljena FEIF številka: SI1998200308.
Plan dela na področju reje za leto 2008
Na področju reje sta za leto 2008 definirani dve prioritetni nalogi:
1. Koordiniranje aktivnosti na področju vpisovanja konj v svetovni register islandskih konj
WorldFengur (kontinuirano, tekom celega leta) in
2. Organizacija rejskega ocenjevanja (oktober 2008).
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