
DOMARE ISLANDSHÄSTENS DAG 2019 

MATILDA JEPPSSON 

En 28-åring boende i Malmö som med många fina ritter har skördat en hel del prisrosetter. 
Bland annat har hon tävlat hästar åt Dahlgården Islandshästar och representerade Sverige på 
Nordiska Mästerskapet 2016 i Norge där Matilda gjorde en superfin ritt i B-flokk. Hon har 
även tävlat femgång och fått mycket bra resultat. Matilda är utbildad gæðingadomare och 
dömt många tävlingar.  

Varmt välkommen till Helsingborg och Islandshästens Dag 2019, Matilda! 😊😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA FUNNI JONASSON 

En välmeriterad ryttare som skördat många medaljer med olika hästar. Främst att nämna är 
väl ändå hennes vita prins, Garri frá Fitjum. Som ekipage dansar de fram i momentet lös 
tygel med personbästa på hela 7.92 i T2 och var i final på Nordiska Mästerskapen 2018! Anna 
har arbetar med islandshästar hela livet, är utbildad gæðingadomare, mamma till underbara 
Angelina och lever med en riktigt gæðingur, the one and only Finnur Bessi Svavarsson.  

Varmt välkommen till Helsingborg och Islandshästens Dag 2019, Anna! 😊😊 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNA DÓRA MARKÚSDOTTIR & JÓN BJARNI ÞORVARÐARSON 

Rest från Island för att döma Islandshästens Dag 2019. Anna Dóra & Jón Bjarni bor på västra 
Island och driver toppavelsgården Berg Hrossarækt (hästar frá Bergi). 

Berg har under de senaste 10 åren (!!) varit nominerade till Topp10-listan över “Bästa 
avelsgårdar“ på hela Island och de har vunnit pris för bästa avelsgården på västisland. Både 
Anna Dóra & Jón Bjarni har ridit sedan barnsben och avlar fram fina hästar som får höga 
bedömningspoäng och fantastiska resultat i både gæðingakeppni och i sport. Gården är 
belägen på västra Island och de bedriver även guesthouse och turridning. Hästar frá Bergi är 
ett återkommande namn på tävlingsbanorna och framför allt på Landsmót, de har dessutom 
alltid någon ny stjärna på gården som bör ses!! 

Varmt välkomna till Islandshästens Dag 2019, Anna Dóra & Jón Bjarni! 😊😊 

 

 

 

 

 


