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Hyvä hannoverhevosen ystävä! 

 

Vuoden 2019 vuosikertomus on tässä, vähän myöhässä mutta kuitenkin. EBEF saatiin vedettyä ja vuoden 

2020 EBEF suunnitteilla.  

Tuleva siemennyskausi on haastavampi kuin aiemmat vuodet, toivotaan sen haittaavan mahdollisimman 

vähän kasvattajien tavoitteiden toteutumista. 

Rekisteröintikäytäntöihin (toivottavasti) saadaan tänä vuonna selvyyttä, seuraamme tarkasti Ruotsin mallia, 

jossa ns. tuplarekisteröinneistä ollaan luopumassa. 

Tämän vuoden vuosikokous toteutettaneen syksyllä, hallitus kokoontuu etänä kuten pitkälti on tehnyt 

tähänkin asti. Uusia hallituksen ja yhdistyksen jäseniä toivotetaan ilomielin mukaan. 

Joka aamu mennään aamutalliin, oli ajat mitkä hyvänsä, niin tänäkin vuonna. 

Hyvää vuotta 2020 

 

Pia Karhu, puheenjohtaja/Suomen Hannoveryhdistys  

 

 

 



 

EUROPEAN BREEDING EVENT 

FINLAND 28.-29.9.2019 

Tuomarina tänä vuonna toimi Ira 
Hagemann, itsekin kouluratsatsaja ja pitkän 
linjan kasvattaja, sekä Hannover Verbandin 
kunniajäsen. (kuvassa) 

 

 

Parhaita Hannover- hevosia Ebefissä  (kuvat Leena 
Kahisaari) 

Paras Hannover-varsa oli So Luzy Carrus (by So Unique 
x Sir Donnerhall I). Kasvattaja ja omistaja Mty Niiranen 
Helena & Jukka of Carrus Dressage. 

Linkki videoon  

 

 

Hannover-Championaatin voittaja Fürstentanz Carrus, kasbvattaja MTY Niiranen, omistaja Kaisa 
Niiranen, ratsastaja Lassi Lehmusto 

 

Tutustu Ebef videoihin tästä linkistä 

Ebef facebook- kuvat tästä linkistä 

https://www.youtube.com/watch?v=Ajx9s7ugm8w&fbclid=IwAR2z9l2ozeK-iaN2CCeZ0RnHvaMPK-EOm4oOnRL9zwPqH_SfTUDXi2LSUHo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyuHE2jcXt7DBMUG2haz6MNN1ujg_St1V&fbclid=IwAR3Fylon3klMu3-M17W7fPk6YQ3G25f163t5DLW0CN5NzCFqPtf4PKviUpI
https://www.facebook.com/leena.kahisaari/media_set?set=a.2552521854786393&type=3


 

 

Hannover- Championaatin tulokset  

119. Fürstentanz Carrus R 276431316915015 HAN Fürstenball - Worena, Wolkentanz 8,06 I 

120. Fair Liberty T 276431310050115 HAN Fidertanz - Laurice, Lauries Crusador xx 7,8 II 

121. Fine Oil Carrus R 276431319854615 HAN Finest - Gracious Fairy Carrus, Fiorano 7,74 III 

Sijoittuneet palkittiin esine- ja rahapalkinnoin. 

 

 

 

 

 

EBEFissä järjestettiin myös 2-3 vuotiaiden tammojen näyttelyluokka jossa Bella Romancia Carrus (Bordeaux-
Fürst Romancier, kasvattaja ja omistaja Mty Niiranen Helena & Jukka) palkittiin 1a-palkinnolla  

 

 

 

 



 

 

 

EBEFissä kantakirjattiin uusi tamma Hannoveriin: tamma Quintessence (Quasar de Charry-Christ-
Diamantino). Onnittelut omistajalle Tiina Volmer ! Suomen hannoveryhdistys palkitsi tamman ruusukkeella, 
valjasliike Saarinen satulahuovalla ja Schockemöhlen oriasema loimella. 

 

 

 

SUCCESS ALL OVER THE WORLD-HANNOVERANER 

 

Tutustu Hannover- verbandin youtube-kanavaan tästä linkistä 

 

Tutustu hannover- hevosten jalostusohjelmaan tästä linkistä (englannin kielinen) 

 

Katso WBFSH 2019 ori-ranking tästä linkistä (englannin kielinen) 

 

 

https://www.youtube.com/user/HannoveranerVerband
https://en.hannoveraner.com/hanoverian-breeding/breeding-programs/
http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/Sire%20Rankings/2019.aspx


 

VUODEN 2019 TAPAHTUMAT LYHYESTI                   Suomen Hannover Yhdistys ry 

 

HALLITUS 

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa  

WWW-SIVUT JA FACEBOOK 

Yhdistyksen nettisivut on päivitetty säännöllisesti. Facebook on niin ikään ollut ahkerassa käytössä. 

Facebook- ryhmässä on 721 jäsentä tällä hetkellä.  

JALOSTUSNEUVONTA 

Yhdistyksen jäsenet ovat edelleen saaneet veloituksetta Landgestuet Cellen orineuvontaa Kati Siebrectin 

avustamana. Lisäksi jalostusneuvontaa sai henkilökohtaisesti Ebef- tapahtumassa.  

EBEF ja Hannover hevosten championaatti yhteistyössä Suomen Hippoksen kanssa 28.-29.9.2019. Ebefissä 

oli esillä yli 70 maitovarsaa. Tapahtuma on edelleen Suomen suurin tamma-, ja 

varsanäyttely/myyntitapahtuma.  

Tästä linkistä Ebef 2019 sivustolle , josta näet tulokset, käsiohjelman jne. 

 

https://ebef-show.sporttisaitti.com/


 

 

ANALYYSIA VUODEN 2019 EBEF-MENESTYJISTÄ     / Pia Karhu 

Tässä artikkelissa on tarkasteltu vuoden 2019 syntyneitä maitovarsoja, jotka esitetty European Breeding 

Event Finland –tapahtumassa. Kaikkiaan varsoja esitettiin noin 65 kappaletta, joka on noin viidennes 

kaikista syntyneistä varsoista. Otin tähän otantaan jokaisen ryhmän neljä parasta varsaa ( alle 7,5 arvioita ei 

julkistettu) ja tarkastelin lähemmin niiden sukuja lähinnä isäoriiden ja tammalinjojen näkökulmasta. Hain 

myös sitä ”kultaista yhdistelmää” jota hain myös vuonna 2007 (ks. artikkeli alempana: kouluranking 2007)  

Ajat ovat muuttuneet, tuontispermaoriit ovat odotetusti tulleet näkyvään rooliin myös Suomen, etenkin 

kouluhevosmarkkinoilla). 

Mutta nyt vuoden 2019 varsavuosikertaan: 

Tapahtumassa esitettiin kaiken kaikkiaan 65 varsaa, joista estevarsoja oli 23, kouluvarsoja 40 ja ponioriiden 

jälkeläisiä 2. Yksi varsa rekisteröitiin suomalaiseksi ratsuponiksi, viisi Hannoveriin, kuusi Oldenburgiin ja 

loput FWB-rekisteriin. 

Jokaisessa ryhmässä (10 kpl) palkittiin neljä parhaimman pistemäärän saanutta varsaa, näiden keskiarvo oli 

8,426. FWB-tuomareiden antamien pisteiden keskiarvo oli 8,4, hannovertuomareiden 8,3 ja oldenburg-

tuomareiden 8,48. 

Ensimmäisen ryhmän korkeimman pistemäärän 8,9 sai FWB-tamma Quincey (Christer – Quidam´s Rubin –

Landadel). Toisen ryhmän paras (8,03) oli FWB-tamma Linekers Celestial (Celantus – Van Gogh – Peter Pan), 

kolmannen ryhmän paras (8,85) oli  FWB-tamma Key Compact (Diamant de Landor – Calando IV – Athlet Z).  

Neljäs ryhmä koostui vielä estevarsoista; paras (8,97) oli FWB-ori Cor de la´s Legacy (Concreto –Louvre – 

Landgraf I), viidennessä ryhmässä esiintyivät  kouluvarsat, joista paras (8,84) oli FWB-ori Gobsmack 

(Governor i. Totilas – Furst Romancier – De Niro), kuudennessa ryhmässä hurmasi olemuksellaan (8,69) 

FWB-ori Capanen (Furst Jazz – Sandreo – Inselfurst), seitsemännen paras (8,7) FWB-tamma Diva Dior 

(Metall – De Noir – Midt-West-Ibi-Light), jonka emä Klostergaardens Miabella oli itsekin varsatähti: se oli 

vuoden 2005 Kasvattajapäivien Best in Show sekä paras 1-vuotias pistein 9-7-9=25 ja se kantakirjattiin 

Tanskassa pistein  9-9-9-10, 6-8, 7.5-9-9, 10. Se on jättänyt kuusi jälkeläistä, joista vanhin on yhdeksän.  

Seuraavan ryhmän tähti sekä Best in Show (9,03)  löytyy kasvattajalta Ratsutarvike Ridaaja Oy: FWB-ori 

Ridaaja´s First Son ( Furst Jazz – Sir Donnerhall – Werther). Varsa noteerattiin myös kansainvälisessä 

mediassa:    http://www.eurodressage.com/2019/10/05/ridaajas-first-son-champion-2019-european-

breeding-event-finland                                                                                                                                                                            

Yhdeksännen ryhmän paras (8,28) löytyy Carrukselta; hannovertamma So Luzy Carrus ( So Unique – Sir 

Donnerhall – Riverman) ja viimeisen ryhmän (8,15) FWB-tamma Marvellous (Marc Cain – Sandro Hit – 

Wenzel I). 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että mitään ”kultaista yhdistelmää” ei tässä onnistuttu löytämään: parhaat 

varsat edustivat hyvin heterogeenistä ja laaja-alaista sukuyhdistelmää. Vanhat hannoverlinjat, lähinnä W-

linja oli nähtävissä ehkä vahvimmin emälinjoissa. Positiivista on se, että suurin osa ryhmänsä parhaista on 

tammoja, joiden toki toivotaan tekevän suorituskyvynkokeen ja jatkavan jalostuksessa ainakin yhden varsan 

verran. 

http://www.eurodressage.com/2019/10/05/ridaajas-first-son-champion-2019-european-breeding-event-finland
http://www.eurodressage.com/2019/10/05/ridaajas-first-son-champion-2019-european-breeding-event-finland


 

 

Suomen Hannover- yhdistys toivottaa kaikille jäsenilleen parhainta 

menestystä ja onnea vuodelle 2020! 

 

 


