
Gunnar Hafdal og Saga Heste v. Aage Ramsing holder åbent hus  
 
Lørdag den 27. juni 2009 kl. 13.00 . 
 
Program: 
 
13.00 Velkomst 
13:30 Salgsshow 1.klasses hopper 
14:00 Fremvisning af  vores avlshingste 
14:30 Salgsshow – vallaker og andre hopper 
 
 
 
 
 

Salgsheste: 
 
13.00 - 1. klasses hopper 

 
IS2001265419 ruma fra Glæsibæ II 

 F: Markús frá Langholtsparti, FF: Orri frá úfu 
 M: rá frá Glæsibæ II,  MF: rá ur frá N jabæ 
 
Kåring: 
Bygning: 7,5 - 9,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 8,5 - 8,5 = 8,23 
Rideegenskaber: 8,5 - 7,5 - 9,5 - 8,0 - 9,0 - 8,5 - 7,0 = 8,55 
Total karakter: 8,43 
 
Beskrivelse: 

ruma er en flot 5-gænger hoppe med stor udstråling. Hun har god tolt, super pas, store bevægelser og flot 
hovedholdning. Hun er villig og vågen, men samtidig nem at håndtere. Hun blev Danmarksmester i stilpas i 2008. 
En hest i særklasse.  Hun kræver en rutineret rytter 
 
Pris: Tilbud 
 
IS2000265419 reyja frá Glæsibæ II 

 F: orvar frá Hólum, FF: Orri frá úfu 
 M: rá frá Glæsibæ II, MF: rá ur frá N jabæ 
 
Kåring: 
Bygning: 7,5 - 8,5 - 8,5 - 8,0 - 9,0 - 7,5 - 8,5 - 8,0 = 8,31 
Rideegenskaber: 8,5 - 8,0 - 5,0 - 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 7,83 
Total: 8,02 
 
Beskrivelse: 

reyja er sød og omgængelig. Hun kan rides af de fleste. Hun er nem at læsse, nem at omgås og kan bruges som 
konkurencehest men også på skovtur. reyja er ifolet med Viglundur fra Feti. 
 
Pris: 150.000 inkl. moms. 
 
IS2002255410  Forn fra Grafarkoti 

 F: Sær fra Bakkakoti, FF: Orri frá úfu 
 M: Hjálp frá Grafarkoti, MF: Stigandi frá Saudarkroki 
 
Kåring: 
Bygning: 9,0 - 9,0 - 8,5 - 8,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 8,23 
Rideegenskaber: 9,0 - 6,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 8,5 - 8,0 = 8,39 
Total: 8,33 
 
Beskrivelse: 



Forn er villig og vågen. Forn har 9 for tolt og kan uden tvivl klare sig godt i T1. Forn er sød i omgang, nem at 
håndere og rar i flokken. Hun kræver en rutineret rytter da hun har stor vilje. 
 
Pris: 350.000 inkl. moms. 
 

13.30 – Vores hingste 
 

IS2001186916 Viglundur frá Feti 

 F: Atlas fra Feti, FF: Orri frá úfu 
 M: Vonin fra Feti, MF: Kveikur fra Midsitju 
 
Kåring: 
Bygning: 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00 
Rideegenskaber: 8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 9,0 - 8,5 - 8,0 = 8,21 
Total: 8,21 
 
Beskrivelse: 
Movindott 1. klasses hingst. Viglundur har den bedste kåring og det bedste blub af alle movindotte hingste uden 
for island. 
 
IS1995165663 Kjarni frá Argerdi 

 F: Gustur fra Holi, FF: Gaski fra Hofsstodum 
 M: Brynja fra Argerdi, MF: Ofeigur fra Hvanneyri 
 
Kåring: 
Bygning: 8,0 - 8,5 - 9,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 9,0 - 7,0 = 8,31 
Rideegenskaber: 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 9,0 - 8,5 - 9,0 = 8,52 
Total: 8,44 
 
Beskrivelse: 
Kjarni har det hele. Top afstamning, super kåring og afkom i første klasse bl.a. Von fra Argerdi som er kåret med 
8,02 for bygning og 8,60 for rideegenskaber heraf 9,0 for tolt. 
 

IS2002180531 Kari fra Eystri Hol 

 F: Kolfinnur fra Kjarnholtumi, FF: Hrafn fra Holtsmula 
 M: Hrydja fra Gardabæ, MF: Ofeigur fra Flugumyr 
 
Kåring: 
Bygning: 7,5 - 9,0 - 8,0 -9,0 – 7,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 = 8,18 
Rideegenskaber: 8,5 - 8,5 – 6,0 - 8,5 -8,0 - 9,0 - 8,5 = 8,13 
Total: 8,44 
 
Beskrivelse: 
Kari er en langbenet, letbygget hingst med spænende afstammning. 
 
 

Andre salgsheste 
 
DK2003106697 Garri fra Fet DK, 

 F: Ludvig fra Fet, FF: Orri fra Thufu 
 M: Frodny fra Feti 
 
Beskrivelse: 
Stor, flot skovtursvallak som også kan gøre sig gældende på banerne. Garri er danskfødt. Han er nem at læsse, nem 
i omgang og nem at ride. Garri har 5 adskilte gangarter og er altid styrbar. Han kan rides alene og i flok.  
 
Pris: 60.000 inkl. brugtmoms. 
 
DK2002105559 Halldor fra Gammelgård 3 

 F: Fonix fra Lindenhof FF: Tyr fra Rappenhof 
 M: Perla fra Tungu 
 
Beskrivelse: 
Imponerende 4-gænger vallak med store bevægelser og stor udstråling. Halldor er klart en banehest med masser af 
potentiale. Han er rar i omgang og nem at ride 



Pris: 90.000 inkl. brugtmoms. 
 
 
DK2002102144 Skolli fra Kristianslyst 

 F: Ódinn fra Reydarfirdi    FF: Kjarkur fra Egilsstadabæ 
 M: Tigla fra Hulbæk         MF: Helmingur fra Djúpadal 
  
Beskrivelse: 
En lækker 4-gænger med store bevægelser, med klart adskilte gangarter, hvor tølten er den foretrukne. Han er nem 
at omgåes og kan tranporteres uden problemer. Skolli´s vilje ligger over middel. Han mangler stadig uddannelse, er 
først tilredet som 5 års, men bliver helt klart en hest man lægger mærke til. Han vil klart egne sig som 
konkurrencehest 
 
Pris: 55.000,- kr 
Ejer: Charlotte og Kristian Skanborg 
  
  
DK2000106399 Skafti fra Kristianslyst 

 F: Godi fra Prestbakka    FF: Angi 1035 fra Laugarvatni 
 M: Blökk fra Velds          MF: Gordon 869 fra Stóra-Hofi 
  
Beskrivelse: 
En 5-gænger med en god styrbar vilje, med meget tølt, han er let på tøjlen og har 5 klart adskilte gangarter. Med 
lidt mere træning har han en hurtig og sikker væddeløbspas. Trafiksikker overfor traktorer og biler. Han er nem at 
omgås og kan transporteres uden problemer. Kan både rides ud alene og i flok.  
  
Pris: 65.000,- kr 
Ejer: Charlotte og Kristian Skanborg 
 
 
IS1994286914 Tíbrá fra Feti 

 F: Hugur fra Hofstadaseli, FF: Hrafn fra Holtsmula 
 M: Litbra fra Feti 
 
Kåring: 
Bygning: 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 = 8,11 
Rideegenskaber: 8,0 - 6,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 7,81 
Total karakter: 7,93 
 
Beskrivelse: 
Tibra har fået lov til at gå som avlshoppe de sidste 3 år. Hun er en dejlig glad hest, med stor vilje. Hendes afkom er 
pæne og store. Hendes søn Djakni fra Hald blev valgt som årets 1 års hingst til Toppurs følshow sidste år. Tibra 
ankom til Danmark i 2005. Tibra har været i løsdrift både sommer og vinter efter at hun kom til Danmark og hun 
viser ingen tegn på sommereksem. Tibra har lige fået et føl efter Kjarni fra Argerdi og går nu i stod ved Viglundur 
fra Feti. Hun kan ses på folden sammen med hendes flotte føl. 
 
Pris: 70.000 inkl. moms. 
 
 



Lidt om os og vores tilbud 
 
Træning og tilridning 

I vores træning af heste til kåring og konkurrence lægger vi stor vægt på, at have god tid til den enkelte hest. På 
den måde udnyttes hestens fulde kapacitet. Vi tager gerne heste på prøve og giver et bud på, hvilken træning der er 
behov for, og hvilke resultater der kan forventes. 
Vi tilbyder også grundig smidigheds- og gangartstræning af heste til fritidsbrug. Så skal din hest styrkes i tölten 
eller blot have mere erfaring under rytter, kontakt os! 
 
Skoninger og beskæringer 
Gunnar tilbyder skoning og beskæring af Jeres heste. 
Gunnar har 20 års erfaring i at sko islandsheste. Det er vigtigt at have gode sko på hestene, for at de går i fuld 
kapacitet. 
 

Undervisning 
Sigrun har mange års erfaring med at undervise. Hun har stor erfaring i at hjælpe den ængstelige rytter tilbage til 
hest. 
  
Heste til salg 
Vi har ofte mange gode heste til salg. Kig på vores hjemmeside www. hafdal.net og få en fornemmelse for de 
heste, vi har. 
 

Bedækning ved tophingste 
Kjarni frá Árger i kåret med 8,31 for bygning og 8,52 for rideegenskaber.  Total 8,44.  
Viglundur fra Feti kåret med 8,00 for bygning og 8,34 for rideegenskaber. Total 8,21.   
Kari fra Eystri Holi kåret med 8,18 for bygning og 8,10 for rideegenskaber. Total 8,13.  
Læs nærmere om hingstene på vores hjemmeside eller find en folder her på stedet. 
 

 

Hvem er vi 

 

Gunnar Hafdal 

Gunnar er født på en gård i Nordisland. Han har altid været interesseret i heste og sammen med sine brødre, har 
han redet, fra han var lille og er selvlært indenfor hestekundskaben. Gunnar har stor erfaring i at vise heste til 
kåring og har redet flere heste i første klasse bl.a. Rán fra Bjørnhøj (B: 7,76, Rid: 8,45), ruma frá Glæsibæ (B: 
8,23, Rid: 8,55) og Djákni frá Votmúla (B: 8,19, Rid: 8,42).  
 
Sigrun Erlingsdottir 

Sigrún har også haft med heste at gøre hele sit liv og har reddet på professionelt plan. Hun er uddannet psykolog 
fra Århus Universitet.  
 
Saga Heste Aps. v. Aage Ramsing 

Aage Ramsing startede Saga Heste Aps i efteråret 2005. Ideen var at importere unge hopper med top afstammning 
og stort potentialle, få dem kåret og bagefter solgt. På den måde nyder Aage at have med rigtig gode heste at gøre 
og håber at bidrage til, at der bliver endnu flere rigtig gode hopper i Danmark.. 
                
                     
 
 

Læs nærmere om os på www.hafdal.net 


