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IS2006125303 Völusteinn frá 
Kópavogi
Ljósaskjóttur - Light palomino (cream) tobiano (piebald/
skewbald)

Faðir: IS2001187660 - Álfasteinn frá Selfossi
Móðir: IS1991258181 - Lýsa frá Melstað

Sýnandi: Hafþór Hreiðar Birgisson

Völusteinn frá Kópavogi alhliða hestur undan Lýsu frá 
Melstað og Álfasteini frá Selfossi. Sýndur 2011 með 
bygg eink 7,69 – og hæfileikar 8,01. Hann hefur hlotið 
8.5 fyrir tölt og brokk, 8,0 fyrir skeið og stökk og hann 
hefur tekið þátt í keppni í unglingaflokki. Völusteinn er 
mikið taminn og kann mikið af fimiæfingum. Hann er 
vakandi og skemmtilegur hestur sem hentar vönum 
knöpum.

Umsjónarmaður:
Lilja Sigurðardóttir S:663-2603

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2008157118 - Tvistur frá 
Sauðárkróki
Brúnn/mó- tvístjörnótt - Faded black (brown) with a star 
and a snip

Faðir: IS2004165498 - Gosi frá Efri-Rauðalæk
Móðir: IS2000257548 - Snerpa frá Ytra-Skörðugili

Sýnandi: Katla Gísladóttir

Þægur og auðveldur reiðhestur með mjúkt og gott tölt. 
Hreingengur, meðalviljugur og þjáll. Frábær útreiðahestur, 
teymist vel og gott að teyma á honum. Hestur sem 
hentar flestum, þó ekki byrjendum. / Easy and calm 
ridinghorse/familyhorse with very good character and 
pleasant temprament. Super soft tölt with clear beat. 
Tvistur is great as a pleasure horse and he is suitable for 
most riders.

Umsjónarmaður:
Árni Geir Sigurbjörnsson 847-2692 og 
Katla Gísladóttir 895-8891

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2005125304 Glófaxi frá Kópavogi
Leirljós - Palomino no white markings

Faðir: IS1998156539 - Parker frá Sólheimum
Móðir: IS1991258181 - Lýsa frá Melstað

Sýnandi: Lilja Sigurðardóttir

Glófaxi frá Kópavogi klárhestur með tölti undan Lýsu frá 
Melstað og Parker frá Sólheimum. Sýndur 2011 með 
bygg eink 8,24 - hæfileikar 7,60. Það er 8 fyrir tölt og 
brokk, 9 fet og 8.5 fyrir stökk. Hann hefur tekið þátt í 
keppnum í unglinga og ungmennaflokki með góðum 
árangri. Glófaxi er mikið taminn, meðfærilegur og kann 
mikið af fimiæfingum. Hann hentar í Reiðmanninn og efri 
stig knapamerkjanna.

Umsjónarmaður:
Lilja Sigurðardóttir S:663-2603

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2009165206 - Mustang frá 
Brúnum
Bleikstjörnóttur - Red dun (chestnut dun) with a star

Faðir: IS2004165291 - Óskar frá Akureyri
Móðir: ?

Sýnandi: Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir

Þægur reiðhestur sem með meiri reynslu gæti orðið 
frábær fjölskylduhestur. Meðalviljugur með góð 
gangskil. Staðsettur á höfðuðborgarsvæðinu til prufu. 
Umráðamaður/Eigandi: Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir 
821-8822.

Umsjónarmaður:
Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir 821-8822

Staðsetning:
Höfuðborgarsvæðið

A
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IS2006186145 - Gýmir frá Ármóti
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS1997186183 - Sær frá Bakkakoti
Móðir: IS1994284689 - Gná frá Forsæti

Sýnandi: Hulda Katrín Eiríksdóttir

Gýmir er æðislegur hestur undann snillingnum Sær 
frá Bakkakoti. Þessi yndislegi hestur er viljugur í að 
gera allt fyrir knapann og hentar í bæði barna- og 
unglingaflokk fyrir aðeins lengra komna. Hann er með 
góðar og kröftugar gangtegundir en það er ekkert búið 
að þjálfa skeiðið neitt í honum. Hann hefur farið í nokkrar 
keppnir með ágætum árangri en þarf meiri þjálfun. Hann 
er með mikill vilja og er mjög góður í umgegni. Þetta 
gæti orðið æðislegur keppnishestur eða bara vígalegur 
reiðhestur! Hann er staddur í Kópavogi og minnsta 
mál að fá að prufa. Gýmir is a very positive and strong 
horse,his gates are all good but we haven’t trained the 
pace a lot. He needs more training, he serves the rider 
well and is very willing to to almost anything. He is a 
fantastic competition horse for children- or junior class 
competition in 4-gait, 5gait, tölt or loose rain tölt or just 
an amazing riding horse for someone who likes power. 
He has a very good spirit and is very easy to handle and 
he doesn’t let anything scare him wile riding, he is not 
for everyone he needs a rider with good experience. He 
has some experience in competition with okay ratings 
but he has come far since then.

Umsjónarmaður:
Hulda Katrín Eiríksdóttir

Staðsetning:
Vatnsendabyggð Kópavogi
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IS2008258955 - List frá Egilsá
Mósótt - Blue dun (mouse dun) no white markings

Faðir: IS1999186987 - Þytur frá Neðra-Seli
Móðir: IS1988286073 - Snös frá Strönd

Sýnandi: Bjarki Freyr Arngrímsson

List er þæg klárhryssa sem gæti hentað sem 
keppnishross i fjórgang eða tölt hún er meðalviljug og 
mjög samvinnufús

Umsjónarmaður:
Bjarki Freyr Arngrímsson 856-4935

Staðsetning:
Víðidalur Reykjavík
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IS2010180467 Þrándur frá Eystri-Hól
Rauðstjörnóttur - Chestnut with a star

Faðir: IS1997158469 - Hágangur frá Narfastöðum
Móðir: IS1991286715 - Linda frá Árbakka

Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson

Umsjónarmaður:
Hestar ehf - Ævar Örn Guðjónsson tel: 00354 8629359

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2003158901 Darri Kúskerpi
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS1989184551 - Þorri frá Þúfu í Landeyjum
Móðir: IS1994258900 - Dama frá Kúskerpi

Sýnandi: Sigurður Helgi Ólafsson

Umsjónarmaður:
Sigurður Helgi Ólafsson, 822-8440 
kelduholt@kelduholt.is

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2006280326 Lína frá Traðarlandi
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS1997186541 - Rökkvi frá Hárlaugsstöðum
Móðir: IS1994235150 - Lipurtá frá Kalastaðakoti

Sýnandi: Ríkharður Flemming Jensen

9 vetra hryssa undan Rökkva frá Hárlaugsstöðum. 
Viljug eðlishágeng alhliðahryssa sem getur virkað í tölt, 
fjórgang eða 5 gang. Lína er geðgóð þæg og örugg með 
sig og hörku viljug.

Umsjónarmaður:
Ríkharður Flemming Jensen 896-1066 
rikhardur@rikhardur.com

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2007187066 Eldur frá Gljúfri
Rauðstjörnóttur, glófextur - Chestnut with a star flaxen 
mane and tail

Faðir: IS2001158540 - Kolvakur frá Syðri-Hofdölum
Móðir: IS1993265891 - Alda frá Kommu

Sýnandi: Finnur Jóhannesson

Eldur er 8 vetra klárhestur, auðveldur og geðgóður 
keppnishestur. Hann er gríðarlega mikið taminn, búinn 
að fara í gegnum tveggja ára nám á Hvanneyri þar sem 
hann fékk m.a. 9,6 í knapamerki 3. Eldur hefur líka 
farið í gegnum Reiðmanninn þar sem hann varð í 2.sæti 
í keppninni um Reynisbikarinn. Ekki hefur verið keppt 
mikið á Eld en hann fór í 8,35 í ungmennaflokk í sumar. 
Eldur er hestur sem allir geta riðið og hentar þess vegna 
mjög vel fyrir knapa í yngri flokkum. Eldur er staðsettur 
á Brekku í Biskupstungum og sjálfsagt mál að koma og 
prófa, frekari upplýsingar í síma 7781623 (Finnur)

Umsjónarmaður:
Finnur Jóhannesson 778-1623

Staðsetning:
Brekka í Biskupstungum
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IS2007236498 Sóldögg frá 
Sólheimatungu
Vindóttur/mó- einlitt - Silver dapple black no white 
markings

Faðir: IS2003135549 - Straumur frá Innri-Skeljabrekku
Móðir: IS1994236498 - Finna frá Sólheimatungu

Sýnandi: Guðmar Þór Pétursson

Sóldögg frá Sólheimatungu is a good looking 8 year old 
mare with exceptionally beautiful color, Silver dapple 
with a white mane and tail. Sóldögg is 5 gaited with a 
very friendly and likable personality. She has good gaits 
and could do well in intermediate 5 gait competitions. 
Sóldögg does not have a huge speed range on her tolt, 
but she tolts well on slow to medium speeds. Sóldögg 
would also be great as a nice, brave trail riding horse 
for an intermediate rider. She’s daughter of Straumur frá 
Innri-Skeljabrekku and Finna frá Sólheimatungu.

Umsjónarmaður:
Jóhann Ólafsson +354-863-6323 
heimahagi@heimahagi.is

Staðsetning:
Kópavogur
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IS2007288900 Æsa frá Efsta-Dal II
Rauður - Chestnut no white markings

Faðir: IS1998187140 - Ægir frá Litlalandi
Móðir: IS1996288900 - Pandra frá Efsta-Dal II

Sýnandi: Sævar Haraldsson

Umsjónarmaður:
Sævar Haraldsson 696-2274

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi

B
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IS2010225944 Alma frá Mosfellsbæ
Grá - Grey, born red dun/bay dun with a star

Faðir: IS2005187805 - Ívar frá Blesastöðum 1A
Móðir: IS1984287715 - Fönn frá Arabæ

Sýnandi: Bjarki Freyr Arngrímsson

Alma er þæg og efnileg alhliðahryssa sem gæti hentað 
sem keppnishross í fimmgang og jafnvel t2 Alma er með 
fínan vilja en mjög þjáll og samvinnufús

Umsjónarmaður:
Bjarki Freyr Arngrímsson 856-4935

Staðsetning:
Víðidalur Reykjavík
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IS2008157547 Röðull frá Ytra-
Skörðugili
Ljósrauður - Light chestnut; sorrel no white markings

Faðir: IS1997186541 - Rökkvi frá Hárlaugsstöðum
Móðir: IS1992257552 - Svartasól frá Ytra-Skörðugili

Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson

Klárhestur m.tölti, jafnvægisgóður á gangtegundum 
og rúmur, meðfærilegur og getur bæði nýst í tölt- og 
fjórgangskeppni svo og sem útreiðahestur.

Umsjónarmaður:
Ingimar Ingimarsson 8919560 iing@simnet.is

Staðsetning: 
?

B
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IS2001187057 - Krákur frá Skjálg
Brúnn - Black no white markings

Faðir: ?
Móðir: IS1995287057 - Vár frá Skjálg

Sýnandi: Hulda Katrín Eiríksdóttir

Krákur er rosalega mikið og vel taminn og er með 
allar gangtegundir frekar jafnar. Hann er með mjög 
passlegann vilja og er mjög sterkur hestur. Hentar 
fullkomlega í barna- eða unglingaflokk í fjórgang, 
tölt eða slaktaumatölt. Hann hefur verið með góðan 
keppnisferil í ungligaflokki. Hann er mikill karekter 
og mjög skemmtilegur og góður í umgengni og á 
mikið eftir inni. Hann hentar ekki alveg öllum, hann 
þarf duglegann og krefjandi knapa. Hann er staddur 
í Kópavogi og er að komast í gott form og ekkert mál 
að koma og prufa. Krákur is very well trained and all 
his gaits are pretty even. He is perfect for children- or 
junior class competition in 4-gait, tölt or loose rain 
tölt. He has a good reputation in junior class. He has a 
great personality and spirit, he is very willing and good 
behavior and he has alot more to give.

Umsjónarmaður:
Hulda Katrín Eiríksdóttir

Staðsetning:
Vatnsendabyggð Kópavogi
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IS2007180622 Rökkvi frá Eystri-Hól
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS1989158501 - Glampi frá Vatnsleysu
Móðir: IS1991286682 - Nótt frá Árbakka

Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson

Umsjónarmaður:
Hestar ehf - Ævar Örn Guðjónsson tel: 00354 8629359

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2007276387 Skrugga frá 
Skorrastað
Móbrún - Faded black (brown) no white markings

Faðir: IS2003155008 - Hugleikur frá Galtanesi
Móðir: IS1998225038 - Mugga frá Fremra-Hálsi

Sýnandi: Guðmar Þór Pétursson

Skrugga frá Skorrastað 4 is a 8 year old good looking 
black mare. She is the daughter of the fourgait champion 
Hugleikur fra Galtanesi. Hugrun has incredible basic 
gaits, walk trot and canter, she also has very good tölt 
and is improving her balance on it every day. Hugrun 
has quite a bit of training on her by now and knows a 
lot of exercises that are helpful in training. Hugrun has 
very good movements and great gaits. She is very a 
promising four gait competition horse and would be 
a great project for an experienced trainer to take to 
the highest level. Daughter of, the four gaited stallion, 
Hugleikur frá Galtanesi (8.19) and Mugga frá Fremra-
Hálsi. Hugrún’s father, Hugleikur frá Galtanesi (8.19), son 
of Andvari frá Ey, is a four gaited stallion that has 8.28 
for Conformationand 8.13 fro Riding Abilities; 8.5 for 
tölt, 9 for trot, 9 for gallop, 8.5 for spirit, 9 for general 
impression and 9 for walk. Hugleikur has also 8 for slow 
tölt and 9.5 for canter. Hugleikur won the Four Gait in the 
Meistaradeild 2014 with 8.27 in Finals.

Umsjónarmaður:
Jóhann Ólafsson +354-863-6323 
heimahagi@heimahagi.is

Staðsetning:
Kópavogur
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IS2006266640 Hrauney frá Húsavík
Dökkrauð - Dark chestnut no white markings

Faðir: IS1998184713 - Aron frá Strandarhöfði
Móðir: IS1997266640 - Hrauna frá Húsavík

Sýnandi: Jóhann Ólafsson

Hrauney frá Húsavík (8.00) is a dark chestnut, 9 year old, 
first prize mare. She is the daughter of the famous mare, 
Hrauna frá Húsavík (8.44), who is a sister to Kamban frá 
Húsavík, who has done extremely well with his young 
rider. They have won at the Icelandic Championships as 
well as Landsmót. Like Kamban Hrauney has a fabulous 
temperament. Hrauney’s father is Aron frá Strandarhöfði 
(8.54). Aron has been one of the most successful 
breeding stallions in Iceland for years and is well-known 
for throwing good competition horses. Hrauney has been 
evaluated both as a four gaiter (receiving 9 for tolt) and a 
five gaiter (receiving 8.5 for tolt and pace). Hrauney has 
an amazing, clean tolt with a huge speed range. She is 
very good looking and has a great personality. She would 
be a very exciting option for somebody looking for a well-
bred, first prize, broodmare with a great temperament 
and amazing tölt. She’s a promising competition horse 
or a fantastic trail riding horse. Hrauney has great spirit 
and strong bloodline, her mother is a first price mare and 
a sibling of Bjarklind (8.11), Hraunar (8.21) and Kamban 
frá Húsavík (7.99), Kamban was a champion in children’s 
class at Landsmót 2011 and 2012 (A-Finals: 9.02).

Umsjónarmaður:
Jóhann Ólafsson +354-863-6323 
heimahagi@heimahagi.is

Staðsetning:
Kópavogur
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IS2006201044 Sýn frá Skipaskaga
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS2001187140 - Skrúður frá Litlalandi
Móðir: IS1998235026 - Sjöfn frá Akranesi

Sýnandi: Leifur Gunnarsson

Góð alhliðahryssa sem hefur verið keppt á í fimmgang og 
fengið 6,48 í úrslitum á Arionbankamóti Faxa og Skugga 
og varð í öðru sæti í KB-mótaröðinni (reiðhallarmót) í 
Borgarnesi með einkunnina 6,84.

Umsjónarmaður:
Jón Árnason 899-7440 skipaskagi@gmail.com

Staðsetning:
Skipaskagi
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IS2009180623 Kári frá Eystri-Hól
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS1989184551 - Þorri frá Þúfu í Landeyjum
Móðir: IS1991286682 - Nótt frá Árbakka

Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson

Umsjónarmaður:
Hestar ehf - Ævar Örn Guðjónsson tel: 00354 8629359

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi

C
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IS2008288397 Gugga frá Syðra-
Langholti
Rauð - Chestnut no white markings

Faðir: IS2003186295 - Mídas frá Kaldbak
Móðir: IS1995288315 - Glóð frá Miðfelli 5

Sýnandi: Þorsteinn Gunnar Þorsteinsson

Gugga er 7 vetra alhliða hryssa hún er viljug og hágeng, 
hún er með fyrstu verðlaun i kynbótadómi, getur hentað í 
keppni eða ræktun

Umsjónarmaður:
Sigmundur Jóhannesson  steinisydra@gmail.com

Staðsetning:
Árnessýsla

C
Holl
11

IS2009284066 Ösp frá Efri-Rotum
Rauðstjörnótt - Chestnut with a star

Faðir: IS2003156956 - Kvistur frá Skagaströnd
Móðir: IS1996258311 - Frægð frá Hólum

Sýnandi: Gísli Guðjónsson

Umsjónarmaður:
Hestar ehf - Ævar Örn Guðjónsson tel: 00354 8629359

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi

C

Holl
12

IS2010237716 Vísa frá Hrísdal
Rauðtvístjörnótt - Chestnut with a star and a snip

Faðir: IS2002136409 - Auður frá Lundum II
Móðir: IS2001284879 - Sigurrós frá Strandarhjáleigu

Sýnandi: Siguroddur Pétursson

Efnileg 5 vetra alhliða hryssa, hágeng og viljug, 
sammæðra gæðingnum Hryni frá Hrísdal.

Umsjónarmaður:
Siguroddur Pétursson, 897 9392

Staðsetning:
Hrísdalur
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IS2007266038 Virðing frá Tungu
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS2003165631 - Gustur frá Grund II
Móðir: IS1986266007 - Kolbrá frá Tungu

Sýnandi: Guðmar Þór Pétursson

Virðing frá Tungu is a potential competition mare 
especially in T2 and also in tölt (T1) and four gait. She 
is easy to handle and has great movements. She is a 
daughter of Gustur frá Grund II and Kolbrá frá Tungu.

Umsjónarmaður:
Jóhann Ólafsson +354-863-6323 
heimahagi@heimahagi.is

Staðsetning:
Kópavogur
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IS2008155250 Kaldi frá Efri-Þverá
Bleikálóttur - Bay dun no white markings

Faðir: IS1989165520 - Óður frá Brún
Móðir: IS1991255225 - Hrafndís frá Efri-Þverá

Sýnandi: Halldór Svansson

Kaldi er hágengur, vijugur og ganghreinn alhliða 
gæðingur hentar vönum knöpum.

Umsjónarmaður:
Halldór Svansson 896-2463 halldorsvans@gmail.com.

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2005188504 Körtur frá 
Torfastöðum
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS1995188508 - Hárekur frá Torfastöðum
Móðir: IS1982288502 - Rán frá Torfastöðum

Sýnandi: Finnur Jóhannesson

Körtur er 10 vetra mikið reyndur keppnishestur. 
Hans sterkasta grein er tölt T1 og hefur hann hlotið 
7,06 í þeirri grein. Einnig hefur hann náð 8,56 í 
unglingaflokk. Körtur er auðveldur og hentar mjög 
vel sem keppnishestur fyrir knapa í unglinga- eða 
ungmennaflokk. Körtur er staðsettur á Brekku í 
Biskupstungum og sjálfsagt mál að koma og prófa, 
frekari upplýsingar í síma 7781623 (Finnur)

Umsjónarmaður:
Finnur Jóhannesson 778-1623

Staðsetning:
Brekka í Biskupstungum

C
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IS2006277180 Von frá Bjarnanesi
Sótrauð - Liver chestnut no white markings

Faðir: IS2003177188 - Klerkur frá Bjarnanesi
Móðir: IS1986257242 - Embla frá Veðramóti

Sýnandi: Brynja Rut Borgarsdóttir

Von er klárhryssa með 8,5 fyrir allar gangtegundir 
nema fet 8,0. Hæfileikar 7,88 - Bygging: 7,83. Von er 
kjörið keppnishross sem hentar breiðum hópi knapa, 
unglingum, ungmennum og eða áhugamönnum. Hún 
er næm með góðan vilja, mikið fas og mjög góðar 
gangtegundir, hún er auk þess mjög kraftmikil og rúm en 
fremur auðveld í reið. Bestur árangur í unglingaflokki er 
8,25 í forkeppni og úrslit 8.40, auk þess hefur hún farið í 
6,23 í forkeppni í tölti. Von er stödd á Ingólfshvoli í Ölfusi 
og ekkert mál að koma og prófa hana hvenær sem er.

Umsjónarmaður:
Brynja Rut s: 772-3559

Staðsetning:
Ingólfshvoll í Ölfusi

C
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IS2005184989 - Þokki frá Litla-
Moshvoli
Ljósrauður, blesóttur - Light chestnut; sorrel with a blaze

Faðir: IS1994184184 - Dynur frá Hvammi
Móðir: IS1992258306 - Þrúður frá Hólum

Sýnandi: Glódís Helgadóttir

Frábær fasmikill klárhestur sem hentar vel fyrir vanan 
knapa, næmur og góður vilji. Hefur fengið m.a. 6,57 í 
töltkeppni og 6,43 í 4-gang ungmennaflokki og hefur 
einnig náð góðum árangri á innanhús mótum. Þokki er á 
húsi í hafnarfirði og er hægt að hafa samband við Glódísi 
í s. 659-0510 til að prufa Þokka.

Umsjónarmaður:
Glódís Helgadóttir 659-0510

Staðsetning:
Hafnarfjörður
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IS2009201049 Lausn frá Skipaskaga
Brúnn - Black no white markings

Faðir: IS2003157800 - Hófur frá Varmalæk
Móðir: IS2003235029 - Gáta frá Skipaskaga

Sýnandi: Leifur Gunnarsson

Umsjónarmaður:
Jón Árnason 899-7440 skipaskagi@gmail.com

Staðsetning:
Skipaskagi
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IS2008266017 Sigurlín frá Húsavík
Jörp - Bay no white markings

Faðir: IS1997158469 - Hágangur frá Narfastöðum
Móðir: IS1991267012 - Miskunn frá Keldunesi 2

Sýnandi: Guðmar Þór Pétursson

Sigurlín frá Húsavík is a 7 year old dark bay mare. 
Her father is the four gaited stallion Hágangur frá 
Narfastöðum (8.31) and her mother is Miskunn frá 
Keldunesi 2. Sigurlín is the sister of the well-known 
competition horse, Sigur frá Húsavík. Sigurlín is not big 
but very talented. She has very good, even gaits with a 
great speed range. Her spirit and temperament are quite 
unique. She is always ready and always tries her best. At 
the same time, she is extremely easy to ride. Sigurlín can 
be ridden by almost anybody. She would be a suitable 
competition horse for a less experienced rider but could 
also do very well in a high level competition. She would 
also make the perfect trail riding horse.

Umsjónarmaður:
Jóhann Ólafsson +354-863-6323 
heimahagi@heimahagi.is

Staðsetning:
Kópavogur
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IS2008181819 Glaumur frá 
Þjóðólfshaga 1
Rauður - Chestnut no white markings

Faðir: IS2001165655 - Glymur frá Árgerði
Móðir: IS1990237877 - Glóð frá Hömluholti

Sýnandi: Rakel Sigurhansdóttir

Glaumur er auðveldur, ljúfur , einstakur karakter. Frábær í 
allri umgengni er töffari alla leið , Glaumur kann allflestar 
æfingar hann er í miklu uppáhaldi allra sem setjast á 
hann. Tilbúinn í keppni í tölti og 4gang

Umsjónarmaður:
Sævar Haraldsson 696-2274 rakelksigur@gmail.com

Staðsetning:
Víðidalur Reykjavík
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IS2008125187 Baldur frá 
Laugabakka
Bleikálóttur - Bay dun no white markings

Faðir: IS1999181675 - Leiknir frá Vakurstöðum
Móðir: IS1997286020 - Brá frá Stóra-Hofi

Sýnandi: Ævar Örn Guðjónsson
Umsjónarmaður:
Hestar ehf - Ævar Örn Guðjónsson tel: 00354 8629359

Staðsetning:
Sprettshverfi Kópavogi
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IS2008225270 Djörfung frá 
Reykjavík
Bleikur/fífil- skjótt - Red dun (chestnut dun) tobiano 
(piebald/skewbald)

Faðir: IS2001175151 - Hruni frá Breiðumörk 2
Móðir: IS1996256222 - Hetja frá Öxl 1

Sýnandi: Guðmar Þór Pétursson

Djörfung frá Reykjavík is a 8 year old good looking 
chesrnut dun. She is the daughter of Hruni frá Breiðmörk. 
Djörfun has incredible good tölt and is improving her 
balance on it every day. Djörfung has quite a bit of 
training on her by now and knows a lot of exercises that 
are helpful in training. Hugrun has very good movements 
and great gaits. She is very a promising T1 and T2 
competition horse and would be a great project for an 
experienced trainer to take to the highest level.

Umsjónarmaður:
Jóhann Ólafsson +354-863-6323 
heimahagi@heimahagi.is

Staðsetning:
Kópavogur
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