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Tatai izlandilovas a dobogón

Fotó: Magyar Izlandi Lovas Egyesület

Magyarországot 2020 januárjában 22. tagnemzetként vette fel tagjai közé [1] a Nemzetközi Izlandi
Lovasszövetség (FEIF). A közelmúltban a Landsmóton, a Nemzeti Izlandi Lóversenyen, a szigetország
legnagyobb szabadtéri sporteseményén is felvonták már a magyar zászlót, az elmúlt hétvégi
hannoveri Közép-Európa Bajnokságon pedig már magyar színekben is indult versenyző.
Kremmer Veronika, tölt jármódban világranglista-vezető versenyző először képviselte
Magyarországot a versenyen. A tölt az izlandi lovak speciális, négyütemű oldalirányú jármódja,
amely az izlandi lovasversenyek egyik versenyszáma.
Veronika két lóval indult, Neptún von Vindstaðirral a T4 kategória fináléjában a bronz érmet szerzett,
míg Ísbjörn von Vindstaðirral T1 kategóriában ezüstérmes lett az izlandi lovas Közép-Európa
Bajnokságon.
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Edzője mellett négytagú magyar stáb vett részt a németországi versenyen, köztük két olyan
izlandilovas-versenyző, Németh Krisztina és Valler Veronika, akik a tervek szerint indulnak a 2023-as
hollandiai világbajnokságon. A küldöttség egyébként nem pusztán sportszakmai feladatokat látott el,
hanem egy kis fogadáson a magyar gasztronómiát, kultúrát, valamint Tatát is népszerűsítették.
− A versenyen elért eredményeink koronázták meg azt a 20 éves munkát, amit Tatán végzünk [2],
aminek az eredménye volt már a világszövetségbe való felvételünk is. Mindezeknek köszönhetően a
jövő évi világbajnokságon csapatot indíthatunk, ahol – ugyan még vásárolt lovakkal – de a helyi
„nevelésű” versenyzőink is szeretnénk, ha rajthoz állnának.
Tatán Izlandról származó 10 kancával és 1 ménnel indítottunk tenyészprogramot.
Az itt nevelt lovak jövőre még biztosan nem, de reményeink szerint az következő évek
világversenyin már rajthoz állhatnak – mondta el a magyarmezogazdasag.hu-nak Straubingar Zoltán,
a Magyar Izlandi Lovas Egyesület elnöke.
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