SVETOVNO PRVENSTVO 2009 V JAHANJU ISLANDSKIH KONJ
Na SP je tekmovalo mnogo novih jahačev in zablestelo mnogo novih obrazov tudi zelo mladih; konji so
višji, elegantnejši, gibčnejši.
SP-Svetovno prvenstvo v jahanju ISLANDSKIH KONJ, pod pokroviteljstvom FEIF – mednarodne zveze
islandskih konjeniških organizacij, je bilo v dneh 3.-9. avgusta. 2009 v Brunnadernu v Švici na posestvu
Reithof Neckertal, katere lastnika in organizatorja prvenstva sta
Sandra in Roger Scherrer.
SP se odvija vsaki dve neparni leti, v parnih letih pa je organizirano
tekmovanje LANDSMOT na Islandiji. Organizator naslednjega SP
2011 bo Islandreithof Piber v St. Radegundu v nam bližnji Avstriji,
čez štiri leta pa bo organizirano v Nemčiji v Berlinu. Na SP in
Landsmotu se vedno poleg tekmovalnega programa, izvaja tudi
ocenjevanje kobil in žrebcev v okviru rejskega programa.
SP se lahko udeleži predpisano, glede na članstvo v nacionalni zvezi,
število tekmovalcev iz držav članic FEIF. V Švici je sodelovalo 17
tekmovalcev iz Islandije,13 iz Avstrije, 5 iz Belgije, 2 iz Kanade, 13
iz Danske, 4 iz Finske, 3 iz Francije, 14 iz Nemčije, 9 iz velike
Britanije, 2 iz Luksenburga, 12 iz Nizozemske, 11 iz Norveške, 14 iz
Švedske, 9 iz ZDA, 13 iz Švice in 2 iz Slovenije, skupno torej 143
tekmovalcev iz 16 držav.

Slovenska nacionalna ekipa na zaključni slovesnosti

Tekme z islandskimi konji potekajo na ovalni stezi, dolgi 250 metrov in sicer samo v najzahtevnejši Akategoriji in sicer v T1-tölt, T2- tölt brez vajeti, V1-štirihod, F1-peterohod. Na ravni stezi pa se tekmuje v
treh disciplinah letečega pasa, kjer se poleg ocenjevanja čistosti hodov in prehodov, meri tudi hitrost in
sicer PP1-Pace Test, P1-Pace Race 250 m, P2-Speed Pass 100 m.
Priznanja prejmejo tudi najboljši jahači iz kombinacije štirihod/ tölt
oz. peterod/ tölt ali pas.
V rejskem programu se pet, šest in sedem oz. več let starim
žrebcem in kobilam ocenjuje zunanjost, ki predstavlja 40 procentov
in ocenjevanje hodov pod jahačem, ki predstavlja 60 procentov
skupne ocene. V programu sodelujejo konji glede na državo
rojstva. Ocenjevalo se je 6 konj iz Islandije, 2 iz Avstrije, 6 iz
Danske, 4 iz Nizozemske, 6 iz Norveške, 6 iz Švedske, 3 iz Švice, 6
iz Nemčije, in po eden iz Finske, Velike Britanije in Slovenije,
skupno 42 konj iz 11 držav.
Anja z Vinurjem v galopu in Julija v Flogrijem v pasu

V nacionalni ekipi DRIKSa - Društva rejcev islandskih konj
Slovenije, sta bili tekmovalki Anja Debora Iesse s kastratom Vinur
von Diessenhof in Julija Štancar z žrebcem Flögri fra Flekkudal. V
rejskem ocenjevalnem programu je kobilo slovenske reje Elskamin
jahala Avstrijka Margit Buchberger. V ekipi je bila še trenerka
Steffi Kleis, vodil pa jo je Jan Zakrajšek, predsednik DRIKSa. Obe

tekmovalki sta mladi jahačici (do 21 let), Anja 16 let in je komaj prestopila prag starosti, ko se lahko
udeleži svetovnega prvenstva in Julija 18 let. Obe sta članici DRIKSa in sicer tekmujeta za konjeniški klub
PARTIDA iz Šempetra pri Novi Gorici. Margit je izkušena jahačica in je kupila kobilo slovenskega rejca
Simona Šverca. Trenerka Steffi ima najvišje nemške IPZV in FEIF kvalifikacije.
Med zmagovalci in jahači B ter A-finalnih tekem se
že leta pojavljajo nekateri izjemni tekmovalci, ki so
profesionalci in lastniki množice odličnih konj. Je pa
na letošnjem SP zablestelo več novih jahačev in
veliko novih konj. Zelo visoka mesta so zasedli tudi
nekateri mladi jahači (do 21 let), Norvežanka Tina
Kalmo Pedersen je celo zmagala v disciplini T2tölt brez vajeti. Po državah se v finalne tekme
uvrščajo jasno Islandci, Nemci, Norvežani, Švedi,
redkeje Nizozemci, Danci, Avstrijci, Švicarji. Poleg
konj islandske reje so najvišja mesta dosegali že tudi
konji evropske reje, predvsem Nemške, Švedske in
Vzdušje na SP je popolnoma drugačno od vzdušja na ostalih tekmah. Predvsem na mlade jahače in debitante je pritisk ogromen.
Na posameznih tekmah je bilo blizu 10.000 gledalcev, pet sodniških ekip, množica fotografov, tribune , šotori, zvočniki, glasba
in seveda pričakovanje tekmovalca…

Norveške reje. Da brez vrhunskega konja ni visoke
uvrstitve sta najboljši dokaz Norvežan Stian
Pedersen in Avstrijka Lucia Koch. Stian, ki je bil s
konjem Jarl fra Miðkrika pred dvema letoma
dvakratni svetovni prvak v disciplinah T1 in V1,
se je letos z novim konjem Tindur fra Varmalæk v
disciplini F1 uvrsti na prvo mesto, v disciplini T1
pa »šele« na 17 mesto. Lucia, ki je kupila
Stianovega konja, je z Jarlom v disciplini V1
zasedla drugo mesto.

Bitka treh veliki v A- finalu, ves čas v čistem taktu tölta,
Nemec Uli Reber in Islandca Hjalti Guðdmundsson ter zmagovalec svetovni prvak Jóhann R Skúlason.

Letošnji svetovni prvaki so:
T1-tölt: Jóhann R Skúlason, IS – Hvinur frá Holtsmúla 1
T2- tölt brez vajeti: Tina Kalmo Pedersen, NO – Kolgrimur f Slätterne
F1-peterohod: Stian Pedersen, NO – Tindur frá Varmalæk
V1-štirihod: Lena Trappe, DE- Vaskur von Lindenhof
P2-pas: Taniah. Olsen, DK – Sólon frá Strø; 7,44 sekunde
P1-….. pas 250 m:Bergþór Egertsson, IS – Lótus van Aldenghoor; 21.01 sekunde
PP1- pas test: Guðmurdun Einarsson, SE – Sproti frá Sjávarborg
Kombinacija štirihod: Jóhann R Skúlason, IS - Hvinur frá Holtsmúla 1
Kombinacija peterohod: Runa Einarsdóttir Zingsheim, IS – Freyr von Nordsternhof

Vse rezultate, fotografije, filme itd. si lahko
ogledate na www.icelandichorses2009.ch,
www.feif.org., www.islandski konji-com.
Naziv svetovnih prvakov so ponovno osvojili le
trije tekmovalci: Jóhann R Skúlason, Stian
Pedersen in Bergþór Egertsson, vsi trije Islandci.

Rejski cilj je biti višji, lažji, gibčnejši

Članica Slovenske nacionalne ekipe Anja je v prvem nastopu z nekaj treme v T2- tölt brez vajeti zasedla 7.
mesto med mladimi jahači in 39. mesto v skupni uvrstitvi. V disciplini F1-peterohodu pa sta obe Anja in
Julija dosegli 7. mesto med mladimi jahači in 28. mesto v skupni uvrstitvi. Čestitamo obema mladima
debitantkoma.
Pri rejskem ocenjevanju je bil izrazito viden že dolgoletni trend
reje višjih, fleksebilnejših in lažjih konj. Najvišjo rejsko oceno
8,66 je dobil 7 letni žrebec Danske reje Magnus fra Dalur, ki
ga je jahal Agnar Snorri Stefánson, oceno 8,48 pa kobila Kvika
von Forstwald Nemške reje, ki jo je jahal Nils Christian
Larsen.
Prvič je v rejskem programu sodelovala kobila Slovenske reje
Elskamin, ki jo je jahala Margit Buchberger. Kobila je prejela
oceno 7,58. Margit se je posebno veselila ocene 9 za leteči pas.
Vse slike in tekst: Peter Vilhar

Slovenski tekmovalki prihajata na zaključno prireditev

Pri letečem pasu dosežejo visoke hitrosti

Med zaključno slovesnostjo se je nekaj konj splašilo

Za tako grobo jahanje bi moral biti diskvalificiran, ne glede da je
član jahalne velesile Nemčije.

Zmagoviti žrebec Magnus fra Dalur rejskega programa je danske reje

Pokal »Team Trophy« so osvojili Islandci

