
Raisa frá Sælandi, gefokt door stoeterij Sæland, V: Styrkur frá Leysingjastöðum x M: Rigning vom 
Maischeiderland; geen keuringsresultaat omdat tijdens de beoordeling het veulen op enig moment als gevolg 
van een kleine botsing met haar moeder niet meer op dezelfde wijze liep als eerder tijdens de beoordeling, 
Omdat de jury beducht was dat het veulen zich toch wat bezeerd had, is de beoordeling tussentijds beëindigd 
en zijn geen scores gegeven. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Gæfa frá Sælandi, gefokt door stoeterij Sæland , V: Hringur frá Fossi  x M: Glæða frá Sælandi; 
keuringsresultaat 7,72: exterieur 7,7 – interieur/type 7,8  – gangen 7,7. Jurycommentaar: Meewerkend 
merrieveulen met veel natuurlijke töltaanleg, maar iets vierslag in draf en galop. Op het  
moment is het veulen iets overbouwd. 
 

Foto: Robin Riphagen 

 

  



Múska van Lakenstein, gefokt door Serina Geurtsen, V: Arthúr frá Baldurshaga x M: Donna van Lakenstein; 
keuringsresultaat 7,80: exterieur 7,8 – interieur/type 7,8  – gangen 7,8.  
Jurycommentaar: Krachtig gebouwd merrieveulen met veel looplust. Toonde goede gangenverdeling bij 
gemiddeld ruime, wat vlakke bewegingen. Had zich vandaag wat zelfstandiger mogen presenteren. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Þula van ‘t Schermereylandt, gefokt door Leyntje Melse, V: Mjölnir frá Skoti x M: Tign frá Hólakoti; 
keuringsresultaat 7,80 : exterieur 7,8  – interieur/type 7,8  – gangen 7,8.  
Jurycommentaar: Krachtig, compact gebouwd merrieveulen met taktzuivere tölt en draf bij gemiddeld 
tempobereik en gemiddeld ruime, iets vlakke bewegingen. 
 

Foto: Robin Riphagen 
 

  



Hlíf frá Kringlotti, gefokt door Emma van der Veer, V: Börkur frá Enni x M: Hríma frá Akureyri; 
keuringsresultaat 7,82: exterieur 7,7 – interieur/type 7,8  – gangen 7,9. 
Jurycommentaar: Klein, compact merrieveulen met meewerkend karakter. Toonde veel soepele tölt en goed  
gesprongen galop bij een gemiddeld tempobereik. 
 

Foto: Robin Riphagen 
 

  



Eyri frá Hveitipoka, gefokt door Petra Vermaat-Van Eendenburg, V: Lýsingur frá Waldthorst  x M: Gæfa van de 
Startsedijk; keuringsresultaat 7,83: exterieur 7,9 – interieur/type 7,8  – gangen 7,8.  
Jurycommentaar: Lichtgebouwd merrieveulen met zekere draf en galop bij gemiddeld ruime, iets vlakke 
bewegingen en een hoog tempobereik. Heeft vandaag geen tölt getoond. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Fjóla frá Álftakoti, gefokt door Thomas Hoogenboom en Sophia Philipsen, V: Stelkur frá Holtsmúla 1 x M: 
Freyja frá Skeiðvöllum; keuringsresultaat 7,84: exterieur 7,8 – interieur/type 8,0   – gangen 7,8. 
Jurycommentaar: Moedig, nog jong merrieveulen met veel natuurlijke töltaanleg. Toonde tölt in langzaam tot  
middentempo en vrij veel vierslag in draf en galop. 
 
Foto: Robin Riphagen 

 
  



Síða frá Álftakoti, gefokt door Bert en Thomas Hoogenboom en Sophia Philipsen, V: Stelkur frá Holtsmúla x 
M: Sveifla frá Laugabóli ; keuringsresultaat 7,88: exterieur 7,9 – interieur/type 7,8  – gangen 7,9. 
Jurycommentaar: Harmonieus gebouwd merrieveulen met goede gangenverdeling bij gemiddeld ruime, iets 
vlakke  
beweging. Toonde zich coöperatief maar wat weinig zelfstandig. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Dísa frá Skógarbrún, gefokt door mw. M. Spoelstra, V: Ísak frá Þjórsárbakka  x M: Þjóðsaga frá Holtsmúla 1; 
keuringsresultaat 7,90: exterieur 7,9  – interieur/type 7,9  – gangen 7,9. 
Jurycommentaar: Energiek en coöperatief merrieveulen met harmonieus exterieur. Toonde tölt, draf en 
galop met goede takt en souplesse, bij langzaam tot gemiddeld tempobereik. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

 
 
  



Spá frá Álftakoti, gefokt door Bert en Thomas Hoogenboom, V: Börkur frá Enni x M: Seytla frá 
Hrafnkelsstöðum; keuringsresultaat 7,92: exterieur 7,9 – interieur/type 8,0 – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Goed ontwikkeld, overwegend correct gebouwd merrieveulen met veel looplust. Toonde 
zeer veel natuurlijke töltaanleg bij gemiddeld hoge en gemiddeld ruime bewegingen. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

 
  



Válentina frá Álftakoti, gefokt door Bert en Thomas Hoogenboom , V: Stelkur frá Holtsmúla 1 x M: Varða frá 
Hofi; keuringsresultaat 7,92: exterieur 7,9 – interieur/type 8,0  – gangen 7,9.  
Jurycommentaar: Krachtig gebouwd merrieveulen met veel looplust. Toonde zeer veel natuurlijke töltaanleg 
bij gemiddeld tempobereik. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 
 

 
  



Fenja frá Breiðablik, gefokt door Dester van Nunen, V: Stelkur frá Holtsmúla 1 x M: Fina frá Breiðablik; 
keuringsresultaat 7,92: exterieur 7,8 – interieur/type 7,9  – gangen 8,0. 
Jurycommentaar: Overwegend correct gebouwd merrieveulen met veel looplust. Toonde zeer veel 
natuurlijke töltaanleg tot in zeer hoog tempo maar bleef in draf en galop nog vierslag. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Ísafold frá Nýttland, gefokt door Arjen Heerma en Sjaak Smeeing, V: Styrkur frá Leysingjastöðum II x M: Líst 
frá Nýttland; keuringsresultaat 8,03: exterieur 8,1 – interieur/type 8,0  – gangen 8,0. 
Jurycommentaar: Langgelijnd en licht gebouwd merrieveulen met veel looplust .Toonde draf met veel 
souplesse en zeer hoog tempobereik en galop met goede takt. Heeft töltaanzetten in de overgangen 
getoond. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



Rás van Lakenstein, gefokt door Serina Geurtsen, V: Kveikur frá Stangarlæk 1 x M: Drífa frá Þúfu í Landeyjum; 
keuringsresultaat 8,05: exterieur 8,0 – interieur/type 8,0  – gangen 8,1.  
Jurycommentaar: Lang gelijnde merrie met sterke bovenlijn, veel looplust en expressie. Toonde veel 
souplesse in alle gangen, bij hoge en ruime bewegingen en een gemiddeld tempobereik. 
 
Foto: Robin Riphagen 
 

  



, gefokt door , V:  x M: ; keuringsresultaat : exterieur – interieur/type  – gangen . Jurycommentaar:  
 

Foto: Robin Riphagen 
 


