FEIF- Racebeskrivelse og avlsmål
FEIF’s avlsmål og racebeskrivelse blev vedtaget første gang i 1970. I september 2000 vedtoges i
Helsinki på det årlige FEIF-delegeretmøde såvel en revideret racebeskrivelse som et revideret avlsmål
for den islandske hest, der lyder som følger:
1. Racebeskrivelse for den islandske hest
Oprindelse: Den islandske hesterace har sin oprindelse på Island, hvor den har været avlet uden
nogen kendt introduktion af fremmed avlsmateriale, siden øen blev bosat omkring år 900 e. Kr. Dens
nærmeste slægtninge formodes i dag at være de i Skandinavien hjemmehørende hesteracer og
hesteracerne på de Britiske Øer. Den islandske hest er renavlet med forfædre, der kan føres tilbage til
Island.
Størrelse: Den islandske hests størrelse varierer normalt mellem 125 og 145 cm i stangmål.
Gennemsnittet for hopper er 136 cm og for hingste 138 cm. Den udvoksede islandske hest vejer
omkring 300 til 400 kg.
Farver: De fleste hestefarver og aftegn kan findes. De mest dominerende farver er rød, sort og brun,
men grå og brogede er også vidt udbredte. Mere end et hundrede farvevariationer kan findes inden for
den islandske hesterace.
Bygning: Bygningen kan variere betydeligt, men en typisk islandsk hest er rektangulær med en
kompakt skikkelse. Typisk for racen er et hældende kryds, en lang kraftig man og hale og en
beskyttende vinterpels.
Rideegenskaber: Den islandske hest er en ridehest. Hesten er enestående i dens gangarter og
praktisk taget har alle islandske heste tölt foruden skridt, trav og galop. Mange heste har yderligere
den meget hurtige (flyvende) pas. Som ridehest er den usædvanlig alsidig- en begavet, villig hest til
fritidsridning og til sportskonkurrencer, lige velegnet til både voksne og børn. Hesten er udholdende,
selvstændig og alligevel samarbejdsvillig og let at omgås, den er selvsikker og udholdende.
Levetid: Hesten udvikler sig langsomt og er generelt ikke fuldt udvokset før den er seks eller syv år.
Den har et langt, aktivt livsforløb (25-30 år er ikke usædvanligt).
Helbred: Den islandske hests almindelige helbred er gennemgående meget godt. Frugtbarheden er
høj og begge køn kan indgå i reproduktionen op til en alder af 25 til 27 år.
2. Avlsmål- den ideelle hest
Generelle avlsmål
Helbred, frugtbarhed, levetid: Det officielle avlsmål er at avle en sund, frugtbar og holdbar hest - en
robust islandsk hest.
Farve: Det officielle avlsmål er at bevare alle forekommende farvevariationer inden for racen.
Størrelse: Det officielle avlsmål tillader en betydelig variation i størrelse. Den foretrukne størrelse er fra
135 til 145 i stangmål.
Specifikke avlsmål
Bygning
Generelt er avlsmålet den letbyggede atletiske islandske hest med en stærk og smidig krop.
Bygningen skal give det optimale grundlag for gangarterne og selvbæring og på samme tid stræbe
efter de generelt anerkendte æstetiske idealer beskrevet i detalje nedenfor.
Hovedet: Tydeligt markeret, stolt og årvågent.
Hals, mankekam og skuldre: Hals: Velrejst, højt ansat, smidig, bøjelig i nakken, lang og fin, klart
adskilt fra kroppen. Mankekam: Velmarkeret og lang. Skuldre: Lang og skrå.
Ryg og bagpart: Ryggen/overlinien er stærk og smidig, bred og muskuløs hele vejen ned til krydset.
Gennemsnitlig længde.
Bagpart: Et langt og tilstrækkeligt hældende kryds, symmetrisk muskelfylde på begge sider som
snævrer kun lidt ind mod halen. Lange og muskuløse lår.
Proportioner: Hesten skal have udstråling. Forpart, midterparti og bagpart skal være næsten lige store.
Benene er lange og placeret med god afstand. Kroppen er cylindrisk i form og med mankekammen
højere end det højeste sted på krydset.
Benkvalitet: Rene, tørre ben, stærke sener og klar adskillelse mellem sene og knogle, stærke og
elastiske koder.
Led: Ses hesten for- og bagfra skal benene være lige når de er i bevægelse. Bagbenene må dreje en
anelse udad. Der skal være passende afstand mellem forbenene og mellem bagbenene.
Hove: Stærk, tyk og glat horn. Konkave, tykke såler med stor stråle og veludviklede dragter.
Man og hale: Lang og kraftig.
Rideegenskaber

Tölt: Klart firtaktet, smidig, høj aktion og lange skridt. Hesten skal være i stand til at tölte i alle tempi,
fra arbejdstölt til fri tölt.
Trav: Sikker totakt med høj aktion, lange skridt og svæv. Hesten skal kunne trave hurtigt.
Skridt: Klar firtakt med lange energiske skridt.
Pas: Imponerende totaktet parallel gangart med tydeligt svæv, hurtigt, sikkert og velegnet til
væddeløb.
Kort og hurtig galop: Tretaktet kort galop med tydeligt svæv som let forøges til en hurtig firtaktet galop.
Vilje: Hesten skal være meget villig og byde sig til på den mindste opfordring.
Sind: Hesten skal forsøge at gøre rytteren tilpas, være følsom, let at ride og håndtere, den skal være
glad, venlig, tillidsfuld og modig.
Form under rytter: Hesten er meget imponerende, Bevægelserne er smidige, høje og jordvindende.
Hesten skal have en god hovedholdning, stor udstråling og bevæge sig energisk i alle gangarter.

