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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  20.1.2020 klo 18-20 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, 

urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-
valiokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, 
varajäsen) 

Poissa kohdat 1-4  
Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta) 

Poissa Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja) 
 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- Pj JN avasi kokouksen klo 18.14 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- hyväksyttiin 1/2020 ja 2/2020 kokouksien pöytäkirjat 
5§ FEIF konferenssi 
Delegaatti kokous 

8. Elections:  
Board of FEIF 

Inge Kringeland 
Silke Feuchthofen 
Jean-Paul Balz 
Alexandra Montan-Grey (Suomen ehdokas) 
Lieve Vermeulen 

Arbitration Council 
  Cosima König 

Disciplinary Board 
  Annette Hode 

Confirmation of State authorized accountant, 2018/19 
  Lárus Finnbogasson 

9. Proposals 
 
Koulutus 

käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun koulutusvaliokunnalta on tullut ehdotukset  
 

Jalostus 
Delegaatin jalostusasiat 

- Selvennys sääntöihin koskien hevosen arvostelua toisen kerran vuoden aikana. OK 

- Näyttely pisteiden painotusten muutokset. OK 

- Show master sääntötarkennus. OK 

- Tuomarisihteerin tarpeen poisto. OK 

- Ringmasterin tehtävät näyttelyssä. OK 
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Jalostuskokouksen asiat 

Äänestykset 

Komiteaan ehdolla Heimir jäseneksi ja Frauke kasvattajien edustajaksi. Ei siis varsinaista 

äänestystä. OK 

- Tuomarikomitea (pj?): ehdolla Rebecka Frey ja Heimir. Jos/kun Heimir valitaan 

jalostuskomiteaan ei tod.näk. voi olla tuomarikomiteassa. Äänestetään siis Rebeckaa. 

 

Ehdotukset 

a) + b) Jalostusohjesääntö sekä Guidelines. Ei isompia muutoksia edelliseen versioon nähden, 

voidaan hyväksyä nykyisessä muodossaan.  

c) Muutos sääntöihin: Tuomareiden taustakoulutuksen ei tarvitsisi olla nimenomaan yliopisto 

tutkinto, vaan vastaava korkeakoulututkinto (Bachelor degree) kelpaa. Kannatetaan muutosta.  

d) Selkeytys tuomarikoulutuksen läpäisemisen sääntöihin. OK 

e) Muutos: Näyttelyssä tehtyä kivestarkastuksesta ja mittauksesta ei voi enää valittaa näyttelyn 

jälkeen ell lausunnolla. Perusteena, että Ringmasterilla on parempi koulutus kivesten 

mittauksen suhteen. OK  

f) Working rules lisäykset/muutokset.  OK 

g) Merkityn radan pituuden muutos 250-300m > vähintään 250m. OK 

h) Varsojen ja nuorten arvostelu. (erillinen dokumentti)  

Vaihtoehto 1. Lineaarinen arvostelu poistetaan virallisista säännöistä (tuomarikomitean 

pääehdotus) 

Vaihtoehto 2. Nykyistä arvostelua muokataan ja sen käyttötarkoitus määritellään selkeämmin, 

ettei väärinkäytöksiä tapahdu.  

Kannatetaan vaihtoehtoa 2, koska meillä melkein puolet kevätnäyttelyn osallistujista on 1-2 

vuotiaita ja kesän varsanäyttelyt vetävät hyvin osallistujia.  

i) Yleisten sääntöjen Ringmaster vaatimus varustetarkastukseen. Ei ihan ymmärretä miksi ja 

saako jatkossa tuomari toimia kuitenkin varustetarkastajana (pienissä näyttelyissä tuomari voi 

toimia varustetarkastajana, mikäli hänellä on ringmaster oikeudet), toivotaan lisätietoa mitä 

tämä tarkoittaa käytännössä Sport puolelle. Jalostuspuolella ringmaster nyt pakollinen 

varustetarkastuksissa sekä mittauksissa.  

j) Kaksi kuolainta näyttelyssä kiellettyjen listalle, olleet jo Sport puolella kiellettyjä. OK 

 

Keskustelunaiheita:  

- Jalostuspalkinnot: FEIF:n jälkeläispalkinto, Kansainvälinen vuoden kasvattaja, maiden omat 

jalostuspalkinto käytännöt. Varoituksen saaneen ratsastajan palkitseminen; rivienvälistä: 

tulisiko näin toimia ollenkaan. 

- Ringmaster lisenssin ylläpito. 

- Tuomaripaneelin jako; tehdäänkö pysyväksi. Ei vastusteta. 

- Tulevaisuuden MM-kisat 

- Tuomarien palkkiot yms. kulujen kattaminen näyttelyn aikana.  
Sport 

Asialistalla mm.: 

• Radan kallistuksista ehdotetaan min. 1,5 % kallistukset. Vanhoissa 3,75 %. UV: Tämä 
kohta hieman epäselvä, halutaan tarkennusta mitä tällä tarkoitetaan. Muuten ok.  

• WC Tracks koskien radan leveyttä, minimileveys 4,50 m. UV: ok 

• P2: Lähtöjärjestys voi olla ajan mukaan tai sama kuin 1. juoksussa. UV: ok 

• P2 aikojen muuttaminen pisteiksi: UV: ok 
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• Pyöristämissääntö: Finaalissa pyöristys vasta viimeisenä UV: ok 

• P3 WC testiksi 2021. UV: ok 

• Ring Stewards to Ring Masters: UV: Onko kyseessä vain termistön muutos vai 
tullaanko vaatimaan erityistä koulutusta? Varmistetaan Ring masters tehtävät ja 
koulutus, kuka on oikeutettu kouluttamaan? 

• Henkilövaalit: UV: Jos Montan valitaan hallitukseen, voiko olla myös Sport komitean 
jäsen? Tarkistettu mutta ei tarkkaa tietoa. Kannatetaan Montanina molempiin ja 
katsotaan tilanteen mukaan, jos ei voi olla molemmissa, 

• Muutoksia Vet Formiin: ”sensitive” alennetaan 1 pisteeksi (entinen 2). Muutetaan 
”veri” ”vertavuotavaksi” (blood to bleeding). Tehdään eroa haavoihin: alle 1 cm 
vuotava 2 pistettä ja yli 1 cm edelleen 4 pistettä. 4 pistettä edelleen hylkäävä. Jos 
hevosella on yksi alle 1 cm vuotava haava eikä muutama on pisteet vain 3 eikä siis 
hylkäävä (1 for ”fresh” and 2 for ”bleeding”). UV: Sääntöä ei tulisi muuttaa 
ehdotuksen mukaan, mutta säännön tulkintaa ja ohjeistuksia tulisi lisätä koskien 
mm. vanhojen rupien aukeamisia yms. Kohta ” blood to bleeding” ok 

• Jos tuomari näkee verta vuotavan haavan ei punaista korttia anneta vaan pyydetään 
tarkistukseen ja hylätään tarkistuksen jälkeen, jos on syytä. UV: ok 

• Kombinaatioiden ensimmäisen sijan ratkaisu tasatilanteessa. UV:ok Huomio: 
toivotaan että kolikonheiton sijaan lisätään muita eroihin perustuvia tapoja tai 
hyväksytään lopulta tasapeli. 

• Ring Mastersin tehtäviin tarkennuksia: täytyy pystyä tarkistamaan varusteet ja 
mahdolliset haavat heti suorituksen jälkeen ja valvoa mm. lämmittelyaluetta. Ring 
Masters saa antaa varoituksia. UV: ok. Huomio: Halutaan lisätietoa vaaditaanko 
muita koulutuksia ja milloin ja missä tulee olla virallinen ring stewards. 

• Passien startteihin tarkennuksia: ratsukolla sallitaan 1 avustaja, jolla oltava kypärä, ei 
raippaa. 1 juoksussa sininen nauha vasemmalle ja keltainen oikealle starttiboxeihin. 
Jatkossa nopeimman ajan omaava saa valita ennen siirtymistä starttiin. Startissa 
tulee olla mahdollisimman hiljaa. Jos hevosta häiritään startissa, voidaan antaa lupa 
juosta yksin. UV: Mielestämme avustaja saisi rauhallisesti taluttaa (ei vetää eikä 
työntää) hevosen starttiboxiin ja mennä etukautta ulos.  Muuten ok. 

• Koppipasseissa avustajat eivät saa koskea hevoseen. Boxien avaajat eivät saa avustaa 
hevosen boxiin menossa. UV: saa koskea, muuten ok 

• P2 vihreät ja punaiset liput UV: ok/Voisiko olla vihreä tai muun värinen?  

• Passin seuraavan juoksun peruutus tulee tehdä max.10 min. edellisen juoksun 
jälkeen. UV: ok 

• Kohta epäsopivasta käytöksestä: voidaan todentaa myös muuten kuin tietyn 
henkilön toimesta. esim videotodiste. UV: ok 

• Tuomareiden ja valokuvaajien mainosten näkyvyys pukeutumisessa: UV: ok 

• P1 ja P3 lippujen käyttö. UV:ok 

• Sama hevonen voi juosta passissa kahteen kertaan, jos ratsastaja eri ikäryhmässä.  
UV: ei kannateta 

• Varusteiden vaihtaminen sallittua juoksujen välissä UV: ok 

• Kengän irrotessa kesken suorituksen tuomari keskeyttää suorituksen, jos ratsastaja 
ei sitä tee. Jos irronnut kenkä huomataan varustetarkastuksessa, ratsukko hylätään 
(eliminated) ja jos kyseessä on finaali, saa hän 0 pistettä viimeisestä osiosta. UV: ok 

• Turpahihnan kireys: 1,5 cm vähintään tulee jäädä löysää UV: ok 

• Jos satula on liian takana, voidaan antaa varoitus tai hylkäys, riippuen satulan 
sijainnista. UV: ok 

• Selästä voi tulla alas suorituksen jälkeen radalla ilman hylkyä: UV: ok 

• Eläinlääkärin tulee olla paikalla tai kutsuttavissa paikalle. UV:ok 
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• PP3:ssa starttaava ei voi samoissa kisoissa startata PP1 tai PP2. UV: ok 

• PP3 starttijärjestys ei muutu aikojen perusteella UV:  

• PP3 muita ohjeita 

• Itävalta ehdottaa T2/T4 lyhennettyjä aikoja vapain ohjin töltin suoristuaikoihin 

• Saksa ehdottaa uutta F1X luokkaa missä passi esitettäisiin passiradalla: EI 

• Islanti ehdottaa tarkennusta laukannostoon passissa: ok 

• Ehdotuksia passien kopitusohjeisiin: ok 

• Jos radalle sisääntuloon ja aloitukseen liittyvät ohjeisiin muutoksia. UV: ok 

• nestemäisten suoja-aineiden hyväksyminen, painoksi lasketaan 50 g. UV: ok 

• kuolaimiin lisätyt aineet ja korvatulppien käyttö ja turpaverkon salliminen UV:ok 

• Itävallan ehdotus T2 Loose rein aikojen lyhentämisestä: UV: ei kannateta 

• Saksan ehdotus uudesta 5-käyntiluokasta. UV: ei kannateta 

• Islannin ehdotus koskien PP1 laukkaosuutta. UV: ok 

• Islannin ehdotus koskien team leaderin oikeudesta hylätä maailmanmestarin 
osallistuminen hevosella, jonka ei katso olevan kunnossa. UV: mietittiin mihin 
ehdotus perustuu? Ei ymmärretty ehdotuksen tarkoitusta. 

• Islannin ehdotus: starttiboxeihin siirtyminen passeissa, etuovi voidaan pyydettäessä 
avata mutta pyytäjä boxiin ensimmäisenä. UV:ok 

• Islannin ehdotus: Radalle poistuminen nopeinta reittiä, ei lyhintä. UV: ok 

• Jos B-finaalia ei järjestetä, voi järjestäjä ottaa A-finaaliin 6 ratsukkoa. (Tämä jos 
osallistujia on ”melkein” B-finaaliin) UV: ok 

• Jos B-finaalin voittajia on kaksi tasapistein, tai karsintakierroksella useita 5. sijoja, 
tuomarit rankkaavat voittajan, joka nousee A-finaaliin. (Ei siis nouse molemmat) UV: 
Ei kannateta, tasapistein molemmat nousevat finaaliin 

• Keskusteluun: 

• Koko luokan tulee arvostella sama tuomari (preliminary) -> ok 

• Varustetarkastuksien pakollisuus nimenomaan WR-kisoihin -> ok 

• Kansainvälisiä tuomareita tulee kutsua WR-kisoihin ja heille tulee tarjota asialliset 
yöpymispaikat -> ok 

• kansainvälisten tuomareiden kokeesta  

• Tuomareiden sijoittelusta uusi ohje (viistorivi) -> ok 

• code of conduct procedure ->  
 
Nuoriso 
 

8. Host countires for future FEIF Youth events 
c. 2021 Camp – Finland 
- Youth Country of the Year: Itävälta (Suomen ehdotus) 

 
Puheenjohtajat 

4 Oral report from the member countries about the internal status of the organization 
7 Proposals 
Proposals (withdrawn) and discussions resulting from the Delegates' Assembly 2020 Doping 
Doping 
8 TOPICS TO DISCUSS 

 
A review of the working structure of FEIF 
 
What do we do with committee members who are re-elected but don't do any work? How 
can the countries figure out how the committees are performing? If the end product is good, 
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they are happy; but, they've no idea how the work is being done. That's both good and bad 
for those of us doing the work. 

 
What do the countries expect from the World Championships? 

  
 Fit -to -compete: 

keep it 
skip it (which would also allow horses to arrive at any time during the week) 
make it a paid service from FEIF to the countries 
 
Breeding is not a normal, national breeding evaluation -- so what does it b e-come? who are 
we trying to please and how much time do we give away from the Sport competition? 
 
presentation with commentary of top mares and stallions 
limited evaluation without measuring the horses or conformation  
one ridden presentation (2nd assessment) with conformation 
 
Team entry 
 
everyone enters their team by July 20-something including firm commitment for which tests 
are ridden. 
withdrawal only allowed for medical/veterinary reason or with financial penalty 
do we change the requirements to enter teams to allow more quality riders (based on 
WorldRanking) which might mean bigger teams from DE, SE, IS, etc. and smaller teams from 
the medium-sized countries. 
do we keep the team prize (if we let in more riders that sort of invalidates the current 
calculation) 
 
Time schedule 
 
how many days? 
when is it fixed? 
basic outline of finals. 
re-visit the topic of B-finals for young riders based on number of entries versus expected 
quality 
 
Develop a formal statement on the differences between Sport and Breeding in terms of the 
framework. 
Endless equipment debates between sport and breeding -- are we missing the point? 
Are we willing to develop the rules on equipment in order to harmonize them? 

PM-kokous 
- käydään läpi pohjoismaiden yhteistyötä 

 
6§ Jalostusvaliokunta   
 
7§ Urheiluvaliokunta 

- kilpailujärjestelmä 2020 
Korjaukset: 
- oikoluku koko taulukkoon 
- Lajikohtainen vaatimustaso: 
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lisätään Harjoituskilpailut: Hevonen on rekisteröitynä World Fengur:n  

lisätään Seurakilpailut alkaen: Hevonen pitää olla rekisteröitynä Hippokseen 

lause: ”Hippoksen rekisterissä merkitty "ei kantakirjauskelpoinen" hevonen ei saa osallistua 2-5-

tason kilpailuihin.” <- tämän voi poistaa 

- Tuomarivaatimukset:  

”Sport: 5 tuomaria, joista vähintään 3 FEIF-tuomaria. Loput 2 kansallisen tason tuomaria.” 

Lisätään alkuun SPORT/WR 

- sihteeri PR tekee oikoluvun ja korjaa kirjoitusvirheet 

8§ PR-valiokunta 
- keskustelu SRL:n kanssa, että ollaan vastavuoroisia 

 
9§ Nuorisovaliokunta 

- ei käsiteltäviä asioita 
10§ Koulutusvaliokunta 

- ei käsiteltäviä asioita 
11§ Talous 

- ei käsiteltäviä asioita 
12§ Muualla päätetyt asiat 

-  ei käsiteltäviä asioita 
13§ Muut esille tulevat asiat 

- ei käsiteltäviä asioita 
13§ Seuraava kokous 

- ma 17.2. klo 19.00 Skype 
 
14§ Kokouksen päättäminen 

- Pj JN päätti kokouksen klo 21.42 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 
 

 
Johanna Niemi, puheenjohtaja  Pia Ralli, sihteeri 
 


