Suomen Hannoveryhdistys
2014 Vuosikertomus

Hyvä hannoverhevosen ystävä!

On taas aika Suomen Hannoveryhdistyksen kuudennen vuosikertomuksen. Kulunut vuosi on jälleen ollut
tapahtumarikas; yhdistys on kouluttanut jäseniään nuorten hevosten valmennusklinikoilla, välittänyt
orineuvontaa sekä raivannut tietä kansainvälisille kasvatusmarkkinoille.
European Breeding Event Finland järjestettiin tänä vuonna kuudetta
kertaa, yhteistyössä Ratsujalostusliiton sekä Suomen Hippoksen kanssa. Suomalainen eri kantakirjojen
välinen yhteistyö on saanut varsin positiivista huomiota myös kansainvälisesti ja osapuolet olivat varsin
tyytyväisiä onnistuneeseen tapahtumaan. Tapahtumassa rekisteröitiin kymmenkunta hannovervarsaa ja
kantakirjattiin viisi. Lisäksi ilahduttavaa on että molemmat Eliittitamman arvonmen saaneet tammat
edustavat suomalaista hannoverkasvatusta; tamma Quintessa, kasvattaja Miia Ojala sekä jo edesmennyt
Bijou Carrus, kasvattajanaan Carrus Dressage.
Meillä on varsinaisia jäseniä viitisenkymmentä, mutta FB-sivulla jäseniä on yli kuusisataa !
Tämä kertonee, että hannoverkasvatus kiinnostaa ja toivonkin mahdollisimman monen tulevan aktiivisesti
mukaan yhdistyksen toimintaan.
Kaikille uusille ja vanhoille jäsenille hyvää ja menestyksekästä vuotta !
Pia Karhu, puheenjohtaja/Suomen Hannoveryhdistys

Ebef2014 tunnelmaa, kuva Milla Toivanen

Ebef 2014 Suomen Hannoveryhdistys lahjoitti
Jahrbuch Hengste -kirjan uusille kasvattajilleen
tavoitteena rohkaista uusia kasvattajia perehtymään
ratsuhevosjalostuksen kiehtovaan maailmaan. Tässä
1a-palkittu kaksivuotias tamma Franzi ja omistajansa
Sanna Kaharin kanssa seuranaan Hannoveraner
Verbandin tuomarit Anna von Holten-Jungheit (vas)
sekä Maren Schlender (kesk).
Hannover tammojen näyttelyluokka
Dancing Dina Carrus 1A-palkinto
Quintessa 1A-palkinto
Franzi 1A-palkinto
Don Rohmina 1-palkinto
Hannover- tammatesti
Dancing Dina Carrus Eliittikandidaatti (saa eliitin kun varsoo elävän varsan)
Quintessa Eliittitamma
Bijou Carrus Eliittitamma
Molemmat Eliittitamman arvonmen saaneet tammat edustavat suomalaista hannoverkasvatusta, kuvassa
tamma Quintessa, kasvattaja Miia Ojala.Toisen Eliittiarvonimen sai jo edesmennyt Bijou Carrus,
kasvattajanaan Carrus Dressage.(Kuva Milla Toivanen)

Ebef 2014 tulokset löytyvät osoitteesta http://ebef-show.sporttisaitti.com/tulokset/
EBEF 2014 sai paljon julkisuutta myös maailmalla, juttuja julkaistiin mm.Eurodressagessa, Ridehestenissä
(Tanska) sekä Hannoveraner Verbandin sivuilla

Ebef 2014 parhaat Hannover-varsat
Paras Hannover kouluvarsa
Orivarsa nro 45
i: Floris Crusador k & o Marika Nevala
Paras Hannover estevarsa
Dileena
i: Diarado's Boy k & o Leena Nyman
SUOMEN HANNOVER -YHDISTYS PALKITSI PARHAAT ERINOMAISIN
PALKINNOIN: - Paras Hannover -kouluvarsa, Hannover tuomarin
pisteillä 250 € - Paras Hannover -estevarsa, Hannover tuomarin
pisteillä 250 € - Eliittitamma -palkinto 200 € - 1A -palkinto 100 €
(Kuvassa Marika Nevalan kasvattama orivarsa i. Floris Crusador)

Ebefissä 2014 järjestettyyn Hannover Championaattiin 3- ja 4-vuotiaille hevosille osallistui yhteensä 11
hevosta. Tuomareina toimivat Maren Schlender sekä Anna von Holten-Jungheit Hannoveraner
Verbandista.
Kolmevuotiaiden Hannover Championaatiksi suoriutui ja 350 euron ykköspalkinnon nappasi ruuna Bourbon
(Belissimo M – De Niro) ratsastajanaan Mari Pyykönen. Ruunan omistavat Satu ja Tuomas Juurinen ja sen
on kasvattanut Reiner Röbke. Toisen sijan jakoivat ori Quantum Theory (Quarterback – Prince Thatch xx)
ratsastajanaan Madis Morna, omistaja Ympäristöpalvelu Tuominen Oy ja kasvattaja Henning Schulze) sekä
kuvankaunis tamma Dancing Liza Carrus (Fidertanz – De Niro) ; omistaja/kasvattaja Carrus Dressage.
Nelivuotiaiden Hannover Championaatin ja niin ikään 350 euron ykköspalkinnon voitti tamma Donna Prima
(Don Primus – Feiner Stern) ratsastajanaan Salla Varenti. Tamman omistaa Minna Myllyntausta ja sen on
kasvattanut Anna Böckmann. Myöskään tässä luokassa tuomarit eivät voineet asettaa seuraavia
paremmuusjärjestykseen joten toisen sijan jakoivat ruuna Buchanan (Belissimo M – Ravallo), ratsastaja ja
omistaja Mikaela Lundberg. Buchanan on kasvattanut Marika Nevala sekä tamma Sommerliebe (Scolari –
His Highness) ratsastajanaan omistaja Julia Karstinen.

Kuvassa 3-vuotiaiden Hannover Championaatin voittaja Bourbon (Omistaja Satu ja Santtu Juurinen)

Hannoverit menestyvät kansallisilla kouluradoilla 2014
Sabrina W (San Remo - Weltmeyer) ja Emilia Kaikkonen voittivat Prix st. Georges -luokat Helsingissä 29.6.
prosentein 65,00 ja viikkoa myöhemmin Kuopiossa tuloksella 68,88 %. Kuopiossa irtosi myös Vaativa A –
luokan voitto tulokselle 69,695 %.
Wiesenblick (Weltmeyer - Matcho x) ja Sari Aimia sekä Dorle (Don Laurie - Liberty Son) ja Mona Westman
ottivat 28.6. Helsingissä tuplavoiton Vaativa B -luokassa tuloksilla 65,25 sekä 62,125 %.
Samana viikonloppuna Kontiolahdella Pulcheria (Prince Thatch xx - Falkland) ja Pauliina Lampela voittivat
Vaativa A-luokan tuloksella 64,44 %.
SM-kisoissa Tampereella 13.6. Rascalino (Rascalino - Wolkentanz) ja Laura Lehtonen voittivat Prix st.
Georges-tasolla tuloksella 67,018 % ja junioreiden Suomen mestaruuden otti Susanna Therman hevosellaan
Dragonheart (Don Frederico - Falkland).
Hally Berry (Hotline - Weltmeyer) ja Ninja Rorarius tulivat, näkivät ja voittivat Vaativa B-luokat Ypäjällä 13,6
prosentein 69 ja Kuopiossa viikkoa myöhemmin tuloksilla 68,472 sekä 65,987 %

ANALYYSIA JA HUOMIOITA / JAHRBUCH HENGSTE 2015
"Esipuhe Jahrbuch Hengste 2015 / Dr.Werner Schade & Dr. Ludwig Christmann
(suom. Pia Karhu)
Jalostusarviointi ja sen tulokset on ehdottomasti tämänkin vuoden kohokohtia.
Mitkä ovat jalostusarvioinnin tavoitteet? Suoritushevonen rakentuu erilaisista osista; on geneettinen
perimä sekä ulkoisia tekijöitä kuten ratsastaja, tuomarit kuten myös hevosen ikä ja sukupuoli.
Jalostusarviointi pyrkii erittelemään geeniperimän osuutta suorituskyvystä ja muuttamaan se
numeroiksi.Tämänkaltaista menetelmää on käytetty menestyksellä muilla kotieläimillä ja eläinlajeilla, mutta
hevosten ollessa kyseessä jalostusarvioinnissa on useitakin eroavaisuuksia.
Iällä on suuri merkitys sille miten jalostusarviointia painotetaan. Suorituskyvyn testin tekevät
pääsääntöisesti kolme- ja neljävuotiaat yksilöt. Noin kymmenen vuoden iässä tai hieman yli hevonen on
pääsääntöisesti saavuttanut täyden kapasiteettinsa suorituskyvyn suhteen. Tästä syystä nuorena tehdyt
suorituskyvyn testit ovat tärkein mittari määriteltäessä yksilön geneettistä potentiaalia ja tätä potentiaalia
ei välttämättä täysin hyödynnetä myöhempinä ikävuosina.
Saksan ratsastajainliitto vertaa suorituskyvyn testien tuloksia (suorituskyvyn indeksi, suom. huom.)
myöhempiin kilpailutuloksiin integroidakseen yksilön todellisen jalostus- ja suoritusarvon (jalostusindeksi,
suom. huom.). Tämä on laskettu kaikille saksalaisille urheiluhevosille ja kaikille kantakirjoille. Tässä
vertailussa jälleen kerran Lissaro van der Helle johtaa kouluindekseissä (176) ja Stakkato Gold
esteindekseissä (172). Lissaron jalostusvaikutus näkyy erityisesti Westfalenin alueella, missä se astui

ensimmäiset kautensa. Siitä syystä sen vaikutus ei vielä näy tämän vuoden Hannoveraner Jahrbuchissa,
toisin kuin Stakkato Goldin.
Vuoden 2014 Hannover-ori Breitling W (Bismarck-Maat) näkyy yhtenä korkeimmalle rankatuista
kouluoreista. Se on ollut vuosia myös yksi parhaista suoritushevosista kouluradoilla Wolfram Wittingin
ratsastamana. Luontainen suorituskyky ja kapasiteetti, jota se jättää myös jälkeläisiinsä näkyy indeksein
165.
Kasvattajien valittavana on iso määrä huippusuoritushevosia joten orivalinta ei ole helppoa. Täydellinen
lopputulos on haasteellista ja perustuu kasvattajan tieto-taitoon ja kokemukseen. Toivomme että Jahrbuch
Hengste auttaa Sinua kasvattaja näissä tärkeissä valinnoissa."
Nämä myöhemmät kommentit ovat pelkästään omia huomioitani, eivätkä edusta kenenkään virallista
kantaa. Kirjassa on hyvin avattu indeksejä ihan englannin kielellä, joten en nyt puutu siihen. Ainoana
viittaan sanaan "korrektheit" joka suomen sivistyssanakirjan mukaan tarkoittaa oikeaoppisuus, oikeellisuus.
Rakennearvostelukohdassa arvostellaan yksilön etu- ja takajalkojen periytyminen erikseen ja korrektius
tarkoittaa jalka-asentojen ja liikkeiden säännöllisyyttä, oikeellisuutta ja niiden periytymistä.
Tarkastelen tätä myös kouluhevosten jalostusindeksien, en oriiden suorituskyvyn indeksien valossa,
näkökulmasta jossa haen tyyppiperiyttäjää omalle tammalleni. Sivuten toki myös omasta mielestäni
merkittävimpiä havaintoja muista ominaisuuksista.
Yleisesti ottaen vanhimpien, jo jälkeläisiä jättäneiden oriiden suhteen voi huomata, että ns. muotioriidenkin
kohdalle on sattunut suoranaisia floppeja. Toisaalta: menestyksekkäitä jälkeläisiä oriiden indeksit eivät
välttämättä olekaan niin mairittelevia kuin luulisi. Syytä tähän en tiedä; onko syynä se,että oriilla ei enään
ole suorittavia jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa (esim Argentinus). Tästäkin poikeuksena v. 2014 29vuotiaana lopetettu Caprimond, joka tyyppi-indeksillään 170 jyrää aina vaan. Syynä tähän voi olla sekin,
että Caprimond on jättänyt myös vahvasti tyyppiään periyttäviä poikia ja pojanpoikia (Hohenstein, His
Highness, Hohenstaufen, Hochadel, Munchhausen, Harvard, Tambour ja edellen pojanpojanpoika
Herzensdieb). Joidenkin kohdalla on todettava, että täytyy kurkistaa myös indeksien taakse; mitkä ovat niitä
"kultaisia yhdistelmiä" koska täältä löytyykin useita nimiä, jotka olisivat ehkä muuten indeksien valossa
jääneet huomaamatta (em. Argentinus, Brentano II, Beluga, Escudo I, Espri, Falkland, Ginsberg, Gloster,
Goldfever I ja Rotspon). Mm. näistä tiedämme, että ne toimivat erinomaisesti emänisänä.
Yllättäviä tyyppiperiyttäjiä (ainakin itselleni) löytyy ei niin muotioreista Don Crusador (Don Bosco - Lauries
Crusador xx); kaula 153, runko 162, takajalat 149. Toisaalta sukua lähemmin tarkasteltaessa tämän ei pitäisi
tulla yllätyksenä; vahva emälinja ja Donnerhall isän isänä,vaikkei Donnerhall kaikilla yhdistelmillä
varsinainen tyyppiperiyttäjä olekaan. Toinen yllätys oli Royal Classic (Royal Highness - Florenstan): aivan
huikeita lukuja: tyyppi 170, pää 167, kaula 177, runko 168, rotu- ja sukupuolityyppi 170, etujalat 158,
takajalat 168 ja korrektius 149.
Jaan seuraavassa periyttäjiä ehkä vähän keinotekoisesti, mutta kuitenkin, kolmeen ryhmään, tyyppiaskellaji- sekä molempia ominaisuuksia periyttäviin oreihin.
TYYPPI:
Benetton Dream (Brentano II - Rotspon) jalkojen korrektius 150

Caprimond (Karon Mackensen):pää 196, kaula 179, runko 131, rotu- ja sukupuolityyppi 188, kuitenkin
jalkojen korrektius 99, ratsastettavuus 156
Don Vino (Donnerhall - Consul): tyyppi-indeksit tasaista: etujalat 132, takajalat 117, korrektius 132,
ratsastettavuus 126. Vertailun vuoksi samaa yhdistelmää edustava mutta huomattavasti suositumpi Don
Frederico: etujalat 112, takajalat 115, korrektius 62, ratsastettavuus 115.
Connery (Buddenbrock - Karo As): etujalat 166, takajalat 140.
Cornet Obolensky (Clinton - Heartbreaker): hyppysuvusta huolimatta jättä päätä 145:n ja kaulaa 131:n
verran.
De Niro ei varsinaisesti loista indekseillään, toki ne ovat hyvät: kouluindeksi 137 arvosteluvarmuudella 99 %
mutta suorittavia jälkeläisiä löytyy sekä suoraan alenevassa polvessa, että tammajälkeläisten kautta.
Hannoveriin rekisteröityjä jälkeläisiä on 1841. Vertailun vuoksi vastaavat lukemat ovat Caprimondilla 203,
Hohensteinilla 773 ja Weltmeyerilla 4121.
Desperados ( De Niro - Wolkenstein II): runko 153, etujalat 135, takajalat 131, korrektius 145
Escudo I (Espri - Arkansas): kaula 151, runko 158.
Escudo II (sama kuin edellä): pää 131, kaula 164, runko 138
Espri (Eiger - Diplomat): etujalat 136, takajalat 134
Herzensdieb (Tambour - Tivano): etujalat 131, takajalat 160 !, korrektius 124, mainittakoon vielä
ratsastettavuus 134.
His Highness (Hohenstein - Donnerhall): kauttaltaan hyvät indeksit, lisäksi ratsastettavuus 141
Hohenstein (Caprimond - Matador): pää 158, kaula 152, rotu- ja sukupuolityyppi 154, jalkojen korrektius 89,
mutta ratsastettavuus 154.
Lauries Crusador xx (Welsh Pageant xx - High Top xx): arvosteluvarmuudella 99 % pää 129, satulansija 168,
runko 147, rotu- ja sukupuolityyppi 149.
Londonderry (Lauries Crusador xx - Warkant): pää 148, kaula 137, satulansija 155, runko 132, rotu- ja
sukupuolityyppi 151 arvosteluvarmuudella 99 %.
Munchausen (Hohenstein - Königstein): pää 152, kaula 155, rotu- ja sukupuolityyppi 149, ratsastettavuus
136
Vähän yllätyksenä Silberschmiedt (Sunlight xx - Wolkenstein): pää 143, kaula 137, satulansija 177, runko
146, rotu- ja sukupuolityyppi 152
Weltregent H (Weltmeyer - Donnerhall): hyvät tyyppi-indeksit: etujalat 150, takajalat 154, korrektius 153,
ravi 140, laukka 137, ratsastettavuus 144
Ja ei kai kenellekään yllätyksenä Wolkentanz II ( Weltmeyer - Ludendorff): pää 141, kaula 167, satulansija
143, runko 140, rotu- ja sukupuolityyppi 159, etujalat 137, takajalat 142, korrektius 145. Lisäksi ravi 133,
ratsastettavuus 145.

LIIKKEET:
Christ ( Competent - Picard): laukka 151
Florencio (Florenstan - Weltmeyer): ravi 142, laukka 179 !, käynti 136, ratsastettavuus 140
Floriscount ( Florencio - Donnerhall): ravi 154, laukka 192 !, käynti142, ratsastettavuus 128
Furst Romancier (Furst Heinrich - Romancier): ravi 146, laukka 141
Don Frederico (Donnerhall - Consul): ravi 136, laukka 139, käynti 141
Don Romantic (Don Schuffro - Romancier): ravi 127, laukka 148, käynti 138
Don Schuffro (Donnerhall - Pik Bube ): ravi 135, laukka 169, käynti 142, ratsastettavuus 160 !
Dressage Royal ( Donnerhall - Rubinstein I): käynti-indeksi 152
Londontime (Londonderry - Walt Disney I): ravi 150, laukka 146, käynti 133, ratsastettavuus 149
Lord Loxley (Lord Sinclair - Weltmeyer): ravi 143, laukka 143
Rohdiamant (Rubinstein I - Inschallah AA): pää 141,käynti 172 !, ratsastetavuus 142
Riccione (Regazzoni -Arogno): tasaisen hyvät tyyppi-indeksit, takajalat 145, lisäksi ratsastettavuus 140
Royal Blend (Rotspon - Lauries Crusador xx): käynti 151, ratsastettavuus 133
Scolari (Sandro Hit - De Niro): ravi 138, laukka 136
Weltmeyer (World Cup I - Absatz): ravi 160, laukka 136, ratsastettavuus 141
TYYPPI JA LIIKKEET:
Belissimo M ( Beltain - Romadour II) : jalkojen rakenne 160, etujalat 147, takajalat 164 ! ja korrektius 139,
lisäksi tasaiset 140:n askellaji-indeksit
Furst Nymphenburg ( Florencio - De Niro): yli 140:n indeksit kaikilla osa-alueilla rakenne- ja liikeindeksien
kohdalla
Furstenball ( Furst Heinrich - Donnerhall): seuraava superperiyttäjä ? Huikeat 160:n tyyppi-indeksit,
kouluindeksi 170, ravi 149,laukka 168, käynti 144 ja ratsastettavuus 153
Dancier (De Niro - Lancier, eei. Espri; kirj huom.): jättää tasaisen varmasti sekä tyyppiään että
suorituskykyään minkään yksittäisen osa-alueen erityisesti näkymättä. Arvosteluvarmuus 97 %.
Samaan yltää yllättävästi myös Dauphin (Donnerhall -Feiner Stern ): takajalat 156
Quaterback (Quatermann - Brandenburger):pää 148, etujalat 156, takajalat 139, laukka 152
Sir Donnerhall (Sandro Hit - Donnerhall): pää 137,kaula 158,rotu- ja sukupuolityyppi 149, ravi 146,laukka
156 (käynti 88) ja ratsastettavuus 141.

Muita mielenkiintoisia ja seurattavia ovat mielestäni Sir Savoy, Soliman de Hus, St.Moritz, Valentino,
Vulkano, Warkant,Waterford ja Falsterbo.Lisäksi uusi "löytöni" on täykkäri Hohenstaufenin takaa (ei:nä)
Langata Express xx.
Toivon tämän herättävän keskustelua ja ennenkaikkea kiinnostusta jalostustyötä ja sen mitattavia osaalueita kohtaan. Tätä kirjaa Hannoveraner Jahrbuch Hengste 2015 on saatavana suoraan Hannoveraner
Verbandista tai minulta etukäteistilauksena Oripäivillä.

VUODEN 2014 TAPAHTUMAT LYHYESTI

Suomen Hannover Yhdistys ry

HALLITUS
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa
PIHATOSTA KILPARADOILLE-projekti: Steffen Wernerin valmennuksia oli Ypäjällä sekä Tammelassa
WWW-SIVUT JA FACEBOOK
Yhdistyksen nettisivut on päivitetty, sieltä löytyy paljon kasvattajia palvelevaa tietoa ja varsinkin Ebefin
sivuilta upeat videot ja kuvat myyntihevosista. Facebook on niin ikään ollut ahkerassa käytössä;
Hannoveryhdistyksen FB-sivuilla on yli 600 jäsentä
MUKANA TAPAHTUMISSA
Hannover- yhdistys oli mukana oripäivillä
JALOSTUSNEUVONTA
Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet veloituksetta Landgestuet Cellen orineuvontaa Kati Siebrechtin
avustamana. Lisäksi jalostusneuvontaa sai henkilökohtaisesti maaliskuun kasvattajaluennolla, jossa vieraili
Ludwig Christmann, sekä Ebef- tilaisuudessa
HANNOVERANER SHOP FINLAND
Hannoveraner- Shop Finland on ilahduttanut Hannover- aktiiveja mukavalla tuotevalikoimallaan ja
kilpailukykyisillä hinnoillaan eri tapahtumissa vuoden aikana.
HANNOVER ORIIT SUOMESSA 2014
Kaudella 2014 Suomessa oli tarjolla seuraavat Hannover jalostukseen hyväksytty Oldenburg- ori;
Don Larino (Don Primero/Larinero/ Pik Trumpf) sekä Hannover- ori Stenograph
(Stakkato/Landadel/Diskus).Molemmat oriit ovat Satu ja Santtu Juurisen omistuksessa www.zellela.fi Oriilla
Don Larino oli 28 astutusta ja oriilla Stenograph oli 17.

Kuvassa Ebef 2014 Paras Hannover estevarsa Dileena i: Diarado's Boy k & o Leena Nyman

Suomen Hannover- yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen parhainta
menestystä ja onnea vuodelle 2015!

