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Den svenske forening Gandur Islandshäst-
förening har siden 1998, under ledelse af 
en entusiastisk gruppe på omkring seks 
mennesker, arrangeret et brag af en fest for 
alle islændervenner. I år fejrede vi arrange-
mentets 15 års jubilæum. Traditionen tro 
blev publikum budt på det bedste, helt fra 
den skønne skovturshest til den magiske 
elitehest. 

Dagens program bestod bl.a. af forskellige 
firmakeppniklasser med alt fra den dej-
lige fritidshest til den toptrænede elitehest 
under temaet »Glitter og Glamour«. Der 
blev redet fantastisk landskamp, udstil-
let hyggelige markedsstande (med op til 
25 udstillere), vist inspirerende indslag fra 
bl.a. Kvarnbacka Gård, Ridende Bueskyt-
ter, Skeppargårdens Islandshästar samt 
indslag fra Hinrik (Hinni) Þór Sigurdsson. 
Dagen bød også på et lotteri med en sadel 

fra Karlslund og Ishesten AB som hovedge-
vinst. 

Søndag den 7. april begyndte dagen med 
en dejlig børneklasse med danske Malte 
Cook på blot fire år, på hesten Sol fra Bak-
keholm som vinder, dernæst kunne publi-
kum opleve indvielsen med alle deltagere 
fra de fire landshold (Danmark, Sverige, 
Island og Finland) og dernæst en kvadrille 
opvist af Gandurs ungdomsryttere. Efterføl-
gende kunne vi alle nyde »Showpass« med 
rigtig mange deltagere efterfulgt af de lette 
klasser og et fint indslag fra bl.a. Johan 
fra Kvarnbacka Islandshästar og Ridende 
Bueskytter der red i hæsblæsende tempo. 
Tjuhuuu, hvor det gik rundt i manegen på 
jagt efter bueskyttetavlerne hvor pilene fløj 
af sted mod mål. Et andet showindslag var 
Hinrik Sigurdsson med hingsten Andvari 
från Stenlia. Hinrik fremviste en let, rolig, 
harmonisk og elegant Andvari i mane-
gen. Imponerende at samme hest vandt 
5-gangen i Landskampen – her med fremra-
gende eksplosiv kraft. 

Årets mellemklasser var en fryd for øjet, 
smukke heste og dygtige ryttere, og der-
næst var det tid til landskampen.

Her deltog ryttere på topniveau fra både 
Danmark, Sverige, Island og Finland i hold 
af fire ekvipager. Deltagerne konkurrerede 
i klasserne V1, T2, F1 og T1. Holdet der fik 

den bedste totalscorer vandt Landskampen 
og 16.000 kr. Desuden fik vinderen i hver 
af de fire klasser 3.000 kr., 2’eren modtog 
2.000 kr. og 3’eren modtog 1.000 kr. 

Det danske hold holdt højt internationalt 
niveau og vandt tre ud af fire Landskamp-
klasser. Dermed gik årets samlede sejr vel-
fortjent til det danske hold for tredje år i 
træk. Hvilke fantastiske heste og ryttere – 
og hvilke præstationer!

Årets eliteklasser var et rigtigt højdepunkt 
med dygtige ungdoms-og voksenryttere der 
red på egne eller lånte heste. Hestene dan-
sede rundt i ridehuset til stemningsfuld 
musik, og man blev helt stum af glæde, da 
de fem bedste i ungdoms- og voksenklassen 
red deres æresrunde. 

Årets jubilæumsfest blev en fortryllende, 
fartfyldt og fantastisk fornøjelse!

www.islandshastensdag.se
Læs mere om Gandur på www.gandur.se
Billeder kan ses på www.slutartider.se
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