Nekaj zanimivosti ob svetovnem prvenstvu:
Zaradi uvoza bolnih konj, je 930 leta islandski parlament prepovedal križanje konj z
drugimi pasmami, leta 1052 pa še prepoved uvoza konj na Islandijo. Zato Islandci
običajno po udeležbi na SP konje prodajo. Nekateri pa že nekaj SP jahajo iste konje,
jih ne prodajo, temveč vhlevijo na evropskih posestvih. N.pr. žrebec J. R. Skúlasona
Hvinur frá Holtsmúla 1 je bil že od prejšnjega SP na razpolago za ploditev kobil na
celini.

Islandski konj je še pred 50 leti meril v višino 115-135 cm. Po prodoru na Evropsko
tržišče in ker je postal skoraj izključno jahalni konj , so se rejski cilji spremenili in so
začeli vzgajati vedno višje konje .Danes se navaja norma 130-145 cm, nobena redkost
niso še višji konji, tudi 150 cm visoki. Ta trend je bil viden tudi na letošnjem SP.
Na svetovnih prvenstvih v jahanju islandskih konj ekipe organizirajo NACIONALNI
VEČER, namenjen predstavitvi države, pogostitvi in spoznavanju sodelujočih.
Slovenska ekipa je ponudila različne promocijske materiale, prospekte naših
znamenitosti, računalniško predvajanje slovenskih znamenitosti in seveda potico in
Primorsko vino. Ker so bile, razen Islandske mize, vse bogato obložene, smo že menili,
da zaloge ne bodo pošle. Toda po deseti zvečer so vrata dvorane odprli tudi za plačane
in neplačane sodelavce- organizatorje prvenstva. Ob dejstvu, da je bilo le-teh preko
1000, so dobrote in pijača takoj pošle.
Na SP vedno organizatorji povabijo poleg plačanih sodelavcev, tudi volunteriste prostovljlce. Ponudijo jim prostor za postavitev šotora in plačajo hrano. Odziv je
neverjeten, prijavili so se od 14 do 73 let stari iz celega sveta, celo iz ZDA. Letos je
sodelovalo 466 žensk in 124 moških, skupaj 590 prostovoljcev. Nobenega ni bilo iz
Slovenije. Morda se bodo ponudili na naslednjem SP, ki bo v bližnjem St. Radegundu v
Avstriji.
Na vsako SP prijaha FEIF štafeta, katere se udeležijo ljubitelji jahanja v naravi.
Vedno štafeta krene iz prizorišča prejšnjega SP, mnogokrat dodatno tudi iz drugih
krajev. Jahači se štafeti pridružujejo tudi samo na posameznih etapah. Letos so torej
odjahali iz Oirschota na Nizozemskem, štartali 17. junija in prispeli na prizorišče 4.
augusta. Prejahali so preko 1000 km v 35 etapah.

Tudi na tem SP so izvajali raziskovalne naloge. Vsem konjem so izmerili dolžino
kopita, debelino podplata, evidentirali zgradbo kopita, kovanja, ozobčenja, kot kopita,
biclja itd. Nekaterim so, z dovoljenjem lastnika, tudi redgensko slikali kopito.
Nekaterim vrhunskim konjem so tudi vzeli kri pred ogrevanjem in po tekmi in izvedli
študijo vpliva prehrane na tekmovalne rezultate. Usmeritve pri kovanju in prehrani
bomo morda videli na naslednjih svetovnih prvenstvih.
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