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Vuoden ensimmäinen islanninhevosnäyt-
tely käytiin jälleen Hyvinkään Kytäjällä. 
Tuomareina toimivat Elisabeth Jansen 
Norjasta, Hallgrímur Sveinsson Islannista 
sekä kotimaisina tuomareina arvostelivat 
Tarja Tiainen ja Minna Toivonen.

– Tänä viikonloppuna oli tarkoitus 
punnita kasvattamisen mielekkyyttä – ja 
kaikki tuli kerralla, iloitsi pitkän linjan is-
lanninhevoskasvattaja Kati Ahola viimei-
senä näyttelypäivänä.

Aholan kasvattien menestys ei jätä 
sijaa jossittelulle: 8-vuotias ori Óskar 
fra Eilífðskógi sai ensimmäisen palkin-
non ja erinomaisten nelikäyntiominai-
suuksiensa ansiosta näyttelyn parhaan 

SHOW 
 OLI SUOMALAISKASVATTIEN 

TEKSTI: KATI LEPPÄLAHTI, SAARA NIEMI JA ANU SIIVONEN, KUVAT: NINA AUVINEN

Menneinä vuosina jalostusnäyttelyiden pistepörssin kärjessä ovat keikkuneet 

lähestulkoon aina tuontihevoset, mutta tänä keväänä valtikka siirtyi kotimaan kasvateille. 

Näyttelyn 48 hevosesta peräti 43 oli Suomessa syntyneitä.

hevosen tittelin. 6-vuotias Heiður fra 
Eilífðskógi säväytti eleganssillaan ja 
ansaitsi vahvalla kakkospalkinnollaan 
rajoittamattoman jalostukseenkäyttöoi-
keuden viideksi vuodeksi.

Kotimaisen kasvatuksen iloa lisäsi, 
että Óskarin ja Heiðurin isä on Suomessa 
syntynyt Hrynjandi frá Fageräng. Lisäksi 
Aholan omistamat 3-vuotiaat tammat Gní-
pa frá Fageräng ja Vindmey frá Krákaey 
saivat ykköspalkinnot. Näistä Vindmey 
on Aholan oma kasvatti uudella Krákaey-
nimellä.

– Óskarilla on iloinen temperamentti 
ja keveys liikkumisessa. Notkean ja tai-
puisan kaulansa lisäksi siinä on paljon 

lavasäteilyä, Ahola tuumaa kasvatistaan, 
jonka varsasta lähtien on omistanut Kim 
Hennum.

Pitkälti toistakymmentä islanninhe-
vosta kasvattanut Kati Ahola muistuttaa, 
että kasvattaminen on hidasta puuhaa. En-
simmäisen kantatammansa, Óskarin emän 
Ófeig frá Katulabon, hän hankki Tanskasta 
20 vuotta sitten. Viisi varsaa tehneen, nyt 
14-vuotiaan Vindhetta frá Fetin hän puo-
lestaan osti jo kaksivuotiaana Islannista. 
Tamma tuotiin Suomeen viisivuotiaana, 
vahvalla kakkospalkinnolla kantakirjattu-
na ja tiineenä oriista Þristur frá Feti. 

– Tällä hetkellä Suomesta saa os-
tettua lupaavia ja laadukkaita nuoria 

hevosia: parempia kuin samalla rahalla 
Islannista. Kotimaisen hevosen ostaes-
saan tietää, mitä saa, eikä hevosella ole 
muutoksen aiheuttamaa stressiä ja pai-
netta, Ahola toteaa.

Suomalaisväriä 
kokonaisarvosteltavissa

Kokonaisarvosteltavia hevosia näyt-
telyssä oli kymmenen, puolet oriita ja 
puolet tammoja. Kokonaisarvosteltavis-
ta peräti kahdeksan oli Suomessa synty-
neitä hevosia.

Tammojen parhaaksi nousi viikonlo-
pun aikana Kim Hennumin kasvattama 
ja omistama, kulomusta nelikäyntitam-
ma Ófeig frá Hennum. Þór fra Hennumin 
ja Lokkadís frá Winterin jälkeläinen sai 
rakenteestaan 7,96 ja ratsastusominai-
suuksistaan 8,03. Ravi ja yleisvaikutel-
ma arvosteltiin yhdeksikön arvoiseksi. 

Ófeig on ensimmäinen Suomessa syn-
tynyt tamma, joka yltää ensimmäiseen 
palkintoon. Tamman esitti Guðmundur 
Sigurbrjörnsson.

Niin ikään Hennumin omistuksessa 
oleva ja Guðmundurin esittämä ori Óskar 
ylsi ensimmäiselle palkinnolle. Aiemmin 
kakkosen pisteillä jalostuksessa vaikutta-
nut hevonen korotti nyt arvosteluaan roi-
masti. Rautias nelikäyntiori sai töltistään 

yhdeksän, ratsastusominaisuuksien ollen 
kokonaisuudessaan 7,94. Rakennepisteet 
olivat 8,11 ja kokonaispisteet 8,01. 

Vaikka Anne Peltomaan kasvatti Álfur 
frá Rettarhólti sai näyttelyn korkeimmat 
pisteet (rakenne 8,14 ja ratsastusominai-
suudet 8,05, kokonaispisteet 8,09), tuoma-
rit valitsivat Óskarin Best in Showksi.

Jalostukseen hyväksyttiin uutena orii-
na Kati Aholan kasvatti ja Åsa Storm-
Nygårdin omistama kulomusta Heiður. 
Hrynjandi frá Fagerängin ja Vindhetta frá 
Fetin jälkeläinen sai rakenteestaan 8,02 ja 
ratsastusominaisuuksistaan 7,71. Sen esitti 
Jenni Kurki.

Uusintatarkastetuista oreista kaikki 
saivat jatkoluvat.

Jalostusluvat kahdelle 
nuorelle oriille

Näyttely alkoi perjantai-iltana kolme- ja 
neljävuotiaiden hevosten arvosteluilla. 
Nuoria oriita oli paikalle tuotu peräti kym-
menen. Nuoria tammoja näytillä oli neljä. 

Liisa Leppäsen maahantuoman ja 
omistaman islantilaissyntyisen Hlynur 
frá Asturkotin rakennepisteet olivat 
7,91, mutta tuomarit palkitsivat sen 
liikkeiden ja askellajien perusteella en-
simmäisellä palkinnolla. Lennokkaiden 
ja monipuolisten askellajien perusteella 

kirjava ori sai parhaan nuoren hevosen 
tittelin.

– Ulkomaiset tuomarimme olivat hie-
man pettyneitä sääntöön, joka mahdollis-
taa jalostukseenkäyttöoikeuden vain niil-
le nuorille, joiden rakennepisteet ylittävät 
ensimmäisen palkinnon rajan, sanoo suo-
malaistuomarina toiminut Tarja Tiainen. 

– Nyt muutama ori jäi hieman alle 
tämän rajan, mutta vierailevat tuomarit 
olisivat myöntäneet niille lupia askella-
jien perusteella. Sääntö ei ole kansain-
välinen ja suomalaiset jalostussäännöt 
ovat työn alla.

Jalostusluvat myönnettiin torniolaisen 
Maj-Brit Nivan kasvateille, nelivuotiaalle 
Hervar frá Hennylälle (rak. 8,22) ja kol-
mevuotiaalle Geysir frá Hennylälle (rak. 
8,11). Nuoret oriit ovat täysveljeksiä. Nii-
den isä on Fylkir frá Sannikko (i. Gáski frá 
Furustöðum) ja emä Elding frá Reykjavík 
(i. Eldur frá Súluholti).

Nuorista tammoista Linda Bergströ-
min kasvattama ja Kati Aholan omistama 
Gnípa frá Fageräng palkittiin ensimmäi-
sellä palkinnolla (rak. 8,13). Näyttelyn 
yksittäisestä piste-ennätyksestä vastasi 
Kati Aholan ykköspalkinnolle arvosteltu 
kasvatti, kolmevuotias Vindmey frá Krá-
kaey, joka sai jouhistaan 9,5 pistettä. Mo-
lempien nuorten tammojen isä on Röðull 
frá Holtsmúla I.

Ófeig frá Hennum on kookas ja näyttävä nelikäyn-
titamma. Kevätnäyttelyssä siitä tuli kaikkien aikojen 
ensimmäinen Suomessa syntynyt ykköspalkinnon 
islanninhevostamma.

Näyttelyn paras hevonen Óskar frá Eilífðskógi sai toiseksi 
parhaat pisteet, mutta tuomaristo nosti sen parhaaksi, 
koska ori esitti erinomaisia nelikäyntiratsun ominaisuuksia. 
Ori sai töltistään yhdeksikön.

Viisikäyntinen Álfur frá Rettarholti esiintyi 
Juha Kontion esittämänä tasaisen vahvasti ja 

näyttävästi kaikissa askellajeissa.
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KOKONAISARVOSTELLUT ORIIT

FI2004117001 
Álfur frá Réttarholti 8,09

i .  Sy lvester  f rá  Södergård
e.  Smáhi ldur  f rá  Fageräng
8,0 - 8,5 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 8,14
8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 = 8,05
kasv.  Anne Pel tomaa
om. A .Pel tomaa,  Juha & Sai ja  Kont io

RAKENNEPISTEET: pää –kaula, lapa  ja säkä – ylälinja –sopusuhtaisuus – jalkarakenne – jalka-asennot – kaviot – jouhet.
RATSASTUSPISTEET:  töltti – ravi – passi – laukka – ratsastettavuus – yleisvaikutelma – käynti.

FI2003102001 
Óskar fra Eilífðskógi 8,01

i .Hr ynjandi  f rá  Fageräng
e.  Ofe ig  f ra  Katulabo
9,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 8,11
9,0 - 8,5 - 5,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 = 7,94
kasv.  Kat i  Ahola
om.  K im Hennum

FI2005102002 
Heiður fra Eilífðskógi 7,83

i .Hr ynjandi  f rá  Fageräng
e.  V indhetta  f rá  Fet i
7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,02
8,5 - 8,5 - 5,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 6,5 = 7,71
kasv.  Kat i  Ahola
om.  Åsa Storm-Nygård

FI2004105002 
Röskur frá Dynum 7,79

i .  Byskup f rá  Hólum
e.  Grágás f rá  Tóf tum
7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 7,5 - 6,5 = 7,91
7,5 - 7,0 - 8,5 - 7,0 - 8,0 - 7,5 - 8,5 = 7,71
kasv.  Juha Kont io
om.  E l isa  Tani

FI2003132001 
Fylkir fra Sannikko 7,64

i .  Gáski  f ra  Furustöðum
e.  Fr iða f ra  Heimi
7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 8,04
7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,37
kasv.  Maar i t  Ikonen
om. Maj-Br i t  N iva

KOKONAISARVOSTELLUT TAMMAT

FI2005216003 
Ófeig fra Hennum 8,00

i .  Þór  f ra  Hennum
e.  Lokkadís  f rá  Winter
7,5 - 8,0 - 9,0 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 8,0 - 8,0 = 7,96
8,5 - 9,0 - 5,0 - 8,5 - 8,5 - 9,0 - 8,0 = 8,03
kasv. - om.  K im Hennum

SE2006206272 
Lukka från Heden I 7,84

i .  Hr ímbakur  f rá  Hólshúsum
e.  L i t la-Rós f rá  St randarhöfð i
8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 7,93
8,0 - 8,0 - 7,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,5 = 7,78
kasv.  Cami l la  Hed (SE)
om.  Aul ikk i  R i lva

FI2006205003 
Mjallhvít fra Dynum 7,79

i .  K jarn i  f rá  Þ jóðól fshaga 1
e.  Mjö l l  f rá  Þórey jarnúpi
8,0 - 9,0 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 6,5 = 8,25
8,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,48
kasv. - om:  T imo Kaarakainen

FI2006202001 
Gná fra Fageräng 7,55

i .  Hr ynjandi  f rá  Fageräng
e.  Gnótt  f rá  Hemlu
7,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,74
8,0 - 6,5 - 6,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 6,5 = 7,43
kasv. - om.  L inda Bergström

IS2002225054 
Frökk frá Miðdal 7,21

i .  Gaut i  f rá  Reyk jav ík
e .  Fo lda f rá  Skr iðu
7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 8,5 - 7,5 = 7,74
7,0 - 6,5 - 5,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 = 6,85
kasv. Sveinn Jónsson  & Jón Páll Sveinsson
om. Ul la-Mai ja  Rautakorpi

RAKENNEPISTEET: pää –kaula, lapa  ja säkä – ylälinja –sopusuhtaisuus – jalkarakenne – jalka-asennot – kaviot – jouhet.4-VUOTIAAT ORIIT

FI2007195002 
Hervar fra Hennylä 8,22

i.  Fy lk i r  f ra  Sannikko
e.  E ld ing f rá  Reyk jav ík
8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0
kasv. Tmi Hennylän hevoset ja issikat
om. Jouni Uusitalo
I palk. jalostukseen käyttöoikeus  5 tammalle v. 2011

FI2007127002 
Eiríkur fra Ártúni 8,05

i .  F laumur f rá  Syðr i - Gróf  1
e.  Ögn f rån Kråksmåla
8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0
kasv. - om.  Is lanninhevosta l l i  Baldur
I I  pa lk .

FI2007131003 
Midsumar Prins fra Matku 7,30

i. Marel frá Feti
e. Gjöf frá Jórvík 1
7,5 - 7,0 - 8,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0
kasv. -om. Katriina Hemminki
III palk.

3-VUOTIAAT ORIIT

FI2008195003 
Geysir frá Hennylä 8,11

i. Fylkir fra Sannikko
e. Elding frá Reykjavík
8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5
kasv.Tmi Hennylän hevoset ja issikat
om. Jouni Uusitalo
I palk., jalostukseen käyttöoikeus 5 tammalle v. 2011

FI2008102003 
Keilir frá Terra 7,96

i. Marel frá Feti
e. Malla frá Halldórsstöðum
7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0
kasv. –om. Anja-Maija Koskinen
I palk.

FI2008112003 
Trimpill frá Kirkjulundi 8,14

i. Hástígur fra Brekkufelli
e. Fiðla frá Margrétarhofi
8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0
kasv. Annika Kyrklund
om. Katja Rickman
II palk.

IS2008182651 
Hlynur frá Austurkoti 7,91

i. Ás frá Ármóti
e. Hylling frá Minni-Borg
8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5
kasv. Austurkot ehf (IS)
om. Liisa Leppänen
I palk., paras nuori hevonen

FI2008116002 
Dynur fra Hennum 7,74

i. Röðull frá Holtsmúla 1
e. Freyjubrá frá Hemlu
7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,5 - 7,5
kasv.-om. Kim Hennum
I palk.

Askellajitaipumus 
merkitsee varsoillakin

Yksi- ja kaksivuotiaita varsoja näyttelyssä esitettiin 24, joista  
ensimmäisellä palkinnolla palkittiin kolme. Tuomariryhmässä 
mukana ollut Minna Toivonen kertoo varsojen laadun ollen 
hyvä ja melkoisen tasainen.

– Varsojen kehityserot näin kevään näyttelyssä olivat silti 
havaittavissa. Osa varsoista on syntynyt jo huhtikuussa ja osa 
vasta heinäkuussa. Ykköspalkintoja ei jaettu runsain käsin, sil-
lä vaikka useammalla hevosella oli hyvännäköinen rakenne, ei 
askellajitaipumus monilla riittänyt ykköspalkinnolle saakka. 
Vahvaa taipumusta lateraalisiin askellajeihin, tölttiin ja passiin 
nähtiin vähän, erinomaisia raveja useampikin.

Tänä vuonna parhaan ori- sekä tammavarsan palkinnot 
nappasivat poikkeuksellisesti kaksivuotiaat varsat, vaikka ikä-
luokkaa ei yksivuotiaisiin verrattuna paljon näytillä ollutkaan. 
Paras tammavarsa oli ruotsalaisen Nina Månssonin kasvat-
tama Dimma från Kumlaby, jonka isä on kuuluisa periyttäjä 
Mökkur frá Varmalaek. Tähtipäisen mustanvoikon tamman 
askellajit olivat tuomariston mieleen; varsa liikkui joustavin, 
kevyin ja pitkin askelin sekä liikkui selkeässä tahdissa sekä 
ravissa että töltissä. 

– Nimenomaan Dimman askellajit vaikuttivat valintaan 
parhaaksi tammavarsaksi, kertoo Minna.

Kaikissa askellajeissa helposti liikkuva Demantur frá 
Kirkjulundi oli orivarsojen paras. Kaksivuotiaan kulomustan 
kasvattaja ja omistaja on Annika Kyrklund. Demanturin isä on 
Röðull frá Holsmúla I ja emän isä Suomessa syntynyt ja tänne 
paljon varsoja jättänyt Hástigur frá Brekkufelli.

Varsoja oli laaja otos useammasta isäoriista. Joku men-
neiden astutuskausien suosikki on yleensä aina nähtävillä ja 
tänä vuonna se oli Röðull frá Holtsmúla I, joka siis nähtiin 
seitsemän muunkin kuin Demanturin isänä varsojen osallis-
tujalistassa.

– Röðullin varsat olivat melko kookkaita, ryhdikkäitä ja 
laadukkaan oloisia. Niillä näytti yleisesti ottaen olevan melko 
hyvä taipumus askellajeihin, toteaa Minna kilparadoilta tutun 
oriin jälkeläisistä.

Näyttelyolosuhteet saivat kehujen lisäksi kritiikkiä sekä 
viikonlopun aikana että sen jälkeen. Hevosille rata oli edel-
leen pehmeytensä vuoksi ongelmallinen etenkin ensimmäise-
nä ratsastusarvostelupäivänä. 

Sekä yleisö että hevosten kanssa paikalle tulleet ensi-
kertalaiset jäivät kaipaamaan selkeitä opasteita ja puffettia 
sekä kuulutukseen äänentoistolaitteita. Kummastusta aiheutti 
myös, että tuomaristolle tuli sunnuntai-iltapäivänä kiire lento-
koneeseen, minkä vuoksi orivarsojen arvostelut käytiin mo-
nen makuun turhan vauhdikkaasti läpi. 

Tällä kertaa varsoille oli kuitenkin rajattu suurempi alue 
maneesista. Tilan ansiosta niillä oli mahdollisuus päästä liik-
kumaan näyttävämmin kuin aiemmin, jolloin maneesiin oli 
tehty vain pieni alue irtojuoksutusta varten.
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3-VUOTIAAT ORIIT jatkuu...

Lukijakisassa 2/2011 moni juttu ja kuva sai kehuja. WorldFengurin käyttöön 
opastanut artikkeli sekä laitumen perustamisesta ja hoitamisesta kertovat 
vinkit koettiin tärkeiksi, koska tiedon tarve oli ajankohtainen. Myös Bragin 
muutto Saksaan kiinnosti lukijoita. Eniten ääniä sai artikkeli aiheesta miksi 
kotimainen hevonen ei kelpaa. ”Aihe oli uusi ja vieras minulle tuoreena 
issikkaharrastajana. Hyvää oli erityisesti se, että asia esitettiin monelta 
kantilta. Tämä juttu pisti mietteliääksi!” kertoo eräs lukijoista. Samalla hän 
kiittelee erityisesti sitä, että haastatellut kertoivat reilusti omakohtaisia ko-
kemuksiaan.

Lehden parhaaksi kuvaksi lukijat äänestivät jälleen kerran yksimielisesti 
Gígja Einarsdóttirin kuvan lehden keskiaukeamalta. ”Hevosperhe mielettö-
män hienossa asetelmassa”, kommentoi eräs vastaajista. Muut kuvakom-
mentit jakautuivat hyvin tasaisesti. Eräs lukijoista piti sivun 16 ratsastusku-
vasta: ”Ihanan vauhdikas. Kohde keskellä kuvaa ei aina toimi, mutta tässä 
sommittelu on minun silmääni hyvä. Tukka tötteröllä menevät!”

Vastaajien kesken on arvottu maastoretki Tuulensillan tallilla ja sen 
voitti Henna Pölönen. Onnea!

LUKIJAKILPAILU 3/2011

KEHITÄMME LEHTEÄ EDELLEEN. 

KERRO MEILLE:
•   Mikä oli tämän numeron paras juttu?
•   Mikä oli tämän numeron paras kuva?
•   Miksi pidit juuri niistä?

Arvomme kilpailussa Vudekan 
lahjoittaman kirjapalkinnon, 
Katri Syvärisen kirjoittaman kirjan 
Lähtövuorossa Anna-Julia Kontio.

Vastaa sähköpostitse osoitteella 
islanninhevonenlehti@gmail.com tai 
nettisivujen lomakkeella, jonka löydät 
osoitteesta www.islanninhevonen.net > 
Islanninhevonen –lehti > 
Lukijakilpailu 3/2011.

Lähetä vastauksesi 23.7. mennessä.

Muista yhteystietosi,
jos onnetar suosii 
arvonnassa!

ORIVARSAT

2-VUOTIAS

Demantur frá Kirkjulundi I -p. 

Paras orivarsa

1-VUOTIAAT

Gusti frá Dynum II+ p.

Mjölnir frá Kaakkola II+ p.

Gestur frá Krakaey II+ p.

Sveipur frá Starhill Stable II + p.

Mercurius frá Stenkullagård II+ p.

Tindur frá Terra II+ p.

Ólafur frá Krakaey II p.

Dans frá Mariubrekku II p.

Byr frá Tallbo II p.

Entro frá Kaakkola II- p.

Sarfir frá Starhill Stable II- p.

Skjár frá Tavelsjö II- p.

Seifur frá Starhill Stable III p.

Hildir frá Viðarbrekku  III p.

TAMMAVARSAT

2- VUOTIAS

Dimma från Kumlaby I p. 

Paras tammavarsa

1 –VUOTIAAT

Koltinna frá Viðarbrekku I- p.

Rimma frá Dynum II+ p.

Neria frá Dynum II p.

Dagmar frá Engholm II p.

Saestjarna frá Kaakkola II p.

Velgja frá Tallbo II p.

Smáralind frá Mariubrekku II- p.

Koltinna frá Niemenpelto III+ p.

FI2008166002 
Ávaldi fra Forsnäs 7,63

i. Þór fra Hennum
e. Greta fra Nevala
7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0
kasv.-om.Katariina Koskiniemi
II palk.

FI2008112004 
Sesar fra Kirkjulundi 7,50

i. Röðull frá Holtsmúla 1
e. Stella frá Sahala
7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0
kasv. –om. Annika Kyrklund
II palk.

4-VUOTIAAT TAMMAT

3-VUOTIAAT TAMMAT

FI2007203001 
Eydís fra Morgunsól 7,78

i. Marel frá Feti
e. Freydís frá Morgunsól
7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,0
kasv. Mirkka Ahonala
om. Mirkka Ahonala & Minttu Aaltonen
II palk.

FI2007236001 
Veizla fra Alfahlíð 7,50

i. Viljar frá Skarði
e. Gná frá Eskiholti II
7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 - 7,0
kasv. Alfur -talli
om. Sirpa Lahdenoja-Niemi
III palk.

FI2008202002 
Gnípa fra Fageräng 8,13

i. Röðull frá Holtsmúla 1
e. Gnótt frá Hemlu
8,0 - 8,5 - 9,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 9,0 
kasv. Linda Bergström
om. Kati Ahola
I palk.

FI2008207001 
Vindmey fra Krákaey 7,86

i. Röðull frá Holtsmúla 1
e. Vindhetta frá Feti
7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5
kasv.- om. Kati Ahola
I palk.

RAKENNEPISTEET: pää –kaula, lapa  ja säkä – ylälinja –sopusuhtaisuus – jalkarakenne – jalka-asennot – kaviot – jouhet.

 

Best in Show: Óskar frá Eilifðskógi 
Paras nuori hevonen: Hlynur frá Austurkoti 
Paras tammavarsa: Dimma från Kumlaby 
Paras orivarsa: Demantur frá Kirkjulundi 
Paras esittäjä: Guðmundur Sigurbjörnsson

NÄYTTELYN PARHAAT


