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Al Lahab - MM-NÄYTTELYN TÄHTI!
Teksti: Hanna Sinkkonen (Gudrun Waiditschkan luvalla lähteenä käytetty Arabel Journal -lehden 1/2007 artikkelia)
Kuvat: Erwin Escher

Pariisin perinteinen MMnäyttely joulukuussa 2006 sai
yksimielisen voittajan kimosta
oriista Al Lahab, joka toi
voitollaan puhtaat egyptiläiset
arabit takaisin näyttelykehien
kirkkaimpiin parrasvaloihin.
Al Lahabilla on ainakin yksi
Suomessa syntynyt jälkeläinen,
Anna Toikkasen kasvattama ja
omistama tammavarsa Faressa
(e. Filia), joka nuoresta iästään
huolimatta on jo itsekin ehtinyt
saavuttaa näyttelymenestystä
Euroopan kehissä.
Oliko vain mielikuvitusta vai oliko
tämänvuotisessa
MM-näyttelyssä
vähemmän yleisöä kuin edellisvuosina?
Ainakaan siirto toiseen halliin ei
ollut parannus aikaisempaan, sillä
tämä halli oli vain arabihevosille,
jolloin “normaalit ohikulkijat” eivät
vahingossakaan löytäneet tietänsä
katsomoon. Varsinkin perjantaina
monta, aivan liian monta, punaista
tuolia
katsomossa
ammotti
tyhjyyttään ja tunnelma eri ikäisten
tammojen luokissa oli korkeintaan
keskinkertainen. Sääli, sillä hevosten
määrä oli yhtä korkea kuin ennenkin
eli rajoittui vain tarjolla olevien
karsinapaikkojen lukumäärään.

Tuplavoitto Sheikki
Ammarille
Kuten
tavallista,
nuoret
tammat aloittivat shown. Kaksi
ennakkosuosikkia Bess Fa’Izah ja
Panarea by Palawan, jotka molemmat
omistaa
Sheikki
Ammar/UAE,
kilpailivat eri luokissa. Ei siis tullut
kenellekään yllätyksenä, että nämä

Kuvassa ori Al Lahab, MM-näyttelyn kirkkain tähti ja World Champion.

tammat voittivat omat luokkansa
melko suurella pistemarginaalilla
seuraaviin. Nämä tammavarsat ovat
hyvin erilaisia keskenään, mikä teki
selväksi sen, että “yhtä ja samaa showhevostyyppiä” ei ole olemassakaan, jos
tuomaroimassa on viiden tuomarin
paneeli. Tämä on eurooppalaisen
näyttelysysteemin ehdoton hyvä
puoli! Kuinka ollakaan, molemmilla
näillä tammavarsoilla oli kuitenkin
“se jokin”, joka teki eron muihin. On
hyvin harvinaista nähdä 5 x 20 pistettä
päästä ja kaulasta, mutta samalla ei
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kuitenkaan tyypistä - Panarea by
Palawan kuitenkin teki sen pitkällä ja
ryhdikkäällä kaulallaan.
Kaikki Top Ten -tammavarsat
olivat tunnettuja jo aikaisemmista
näyttelymeriiteistään, kuten Aachenin
Junior Champion -tamma Pandoraah,
Aachenin Top Five -tammavarsa
Sefora, Towerlandsin Reserve Junior
Champion -tamma Magora ja
monet muut. Panarealla oli luokkien
korkeimmat pisteet Championkisaan mentäessä, mutta selvää
voittajasuosikkia ei silti ollut. Vaikka
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Bess Fa’Izah, World Junior Champion -tamma.

kenellekään ei varmaan tullut suurena
yllätyksenä, että Sheikki Ammar
vei mukanaan sekä Champion että
Reserve Champion -tittelit, kilpailu
oli hyvin tiukka ja Championiksi

selviytyi lopulta Bess Fa’Izah.
Jos katsomme osallistuneiden
nuorten tammojen verilinjoja, Padrons
Psychen jälkeläiset ja jälkeläisten
jälkeläiset
olivat
vahvimmin

edustettuna: 11 tammaa
luokan 24 hevosesta eli
45% luokasta.Puolalaisilla
oli neljä tammavarsaa
näytillä,
venäläisillä
kolme. Loput olivat
sekoitetuista verilijoista
ja eri alkuperämaista.
Top Teniin näistä pääsi
kaikki puolalaislinjaiset
sekä kuusi yhdestätoista
Padron Psycheläisestä.
Perinteisesti
seuraavana ohjelmassa
oli aikuisten tammojen
karsintaluokat,
joista
ensimmäisen taso ei
ollut
kovin
korkea.
Tämä
näkyi
myös
pisteissä, sillä tuomarit
antoivat voittajalle jopa
15 pistettä vähemmän
kuin seuraavan luokan
voittajalle eikä tässä luokassa
annettu yhtään 20 pistettä. Tämä ei
kuitenkaan haalenna ranskalaisen Ali
Sardarin omistaman venäläislinjaisen
Aasa Vidan voittoa. Toisessa luokassa

Panarea by Palawan oli World Junior Reserve Champion saavuttaen korkeimmat pisteet nuorista tammoista.
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nähtiin lopulliset voittajat Robin K tosissaan vain toisen luokan kaksi
(470 pistettä) ja Loubna vain pisteen ensimmäistä hevosta ensimmäisen
tätä perässä. Toisessa luokassa saatiin luokan parhaiden kanssa. Hivenen
nähdä aina kuudenteen tilaan asti yllättäen
italialaisen
Gianpaolo
korkeampia pisteitä
kuin ensimmäisen
luokan voittajalla
ja kuuluisia nimiä
kuten Martinique
Espanjasta,Palmira,
Embra, Etenta ja
Eskalopka Puolasta.
Champion-tittelit
jaettiin
samassa
järjestyksessä:
saudiarabaialaisen
Al
Khalediad
Farmin omistama
Robin K valittiin
koko
näyttelyn
parhailla pisteillä
Championtammaksi ja Dion Marwan Al Shaqabin nuori poika Marquis oli leikkisällä tuulella.
Arabiansin
ja
Ajman
Studin
yhteisomistuksessa oleva Loubna Gubbiottin omistama Royal Colors vei
Reserve Championiksi.
Champion-tittelin mukanaan jättäen
Marajjin Reserve Championiksi.
Osallistuneiden hevosten verilinjoja
katsottaessa
on
mainitsemisen
Kaunis lumivalkoinen
arvoista se, että kaikki neljä Marwan
Al Shaqabin jälkeläistä pääsivät Top
Toinen näyttelypäivä Pariisissa on
Teniin.Kuudesta Padron Psycheläisestä
varattu “pojille”. Ensimmäisessä
kolme raivasi tiensä Top Teniin, mutta
luokassa Al Bidayer Studin USA:n
yhtään
egyptiläistä
tuonti Marajj (i. Marwan Al Shaqab)
tai puolalaista siellä
oli selvä voittaja. Marajj on upean
ei nähty. Orivarsoja
isänsä hieno poika, jolla on kaikki
hallitsi siis pääasiassa
tarvittava: eleganssi, hyvä kaula,
Amerikasta kotoisin
ylälinja ja runko sekä viimeisenä,
olevat
sekoitetut
mutta ei vähäisempänä tarvittava
verilinjat.
karisma. Marajjita seurasi luokassa
Aikuisia
oreja
sen kaksi puoliveljeä samasta isästä,
odotetaan aina innolla
vähemmän tyypikäs Mardigras ja
Pariisissa ja vihdoin
leikkisä Marquis, joista kumpikaan
katsomotkin täyttyivät.
ei kuitenkaan ole Marajjin veroinen.
Ensimmäisessä
Euroopan Junior Champion -ori
luokassa
nähtiin
Colt Fever Ibn Eternity sai tyytyä
European Champion
neljänteen sijaan.
2006 -ori MA Shadow
Myös toisessa luokassa USA:
El Sherin tulevan sisään
ssa kasvatetut hevoset sijoittuivat
ja täysiä pisteitä ropisi
kärkeen Royal Colorsin voittaessa
tuomareilta tyypistä luokan ja Master Designin seuratessa
mutta ori ei liikkunut
hyvänä kakkosena. Royal Colorsia
yhtä hyvin kuin oli
lukuunottamatta
oli
kuitenkin
odotettu. Joten lopulta
selvää, ettei toinen luokka yltänyt
tämä ori jäi kakkoseksi
ensimmäisen tasolle ja näytti siltä,
israelilaiselle Al Sharif
että Champion-titteleistä kilpailisi
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Pashalle vain 0,5 pisteen erolla.
Toisessa luokassa esiin marssivat
“todelliset tähdet” ja kävi ilmeiseksi,
että kenelläkään aiemmin nähdyistä
oreista
ei
olisi
mahdollisuuksia Al
Lahabia, Dakharoa,
Galbaa, Fernandoa,
Raminoa,Sandhirania
tai
QR
Exceliä
vastaan. Al Lahab oli
yhtä karismaattinen
kuin aina ennenkin,
lumivalkoinen
ja
yksinkertaisesti
kaunis - tuomareiden
pisteet 5 x 20
tyypistä sekä päästä
ja kaulasta sanoo sen
kaiken! All Nations
Cup Champion ei
päässyt kilpailemaan
European Champion
-tittelistä, koska oli
välillä rekisteröitynä
USA:aan, mikä on sääli sillä oriilla
olisi ollut mahdollisuus kilpailla
Triple Crownista, jota yksikään
hevonen ei tänä vuonna voittanut.
Joka tapauksessa, täällä Pariisissa ori
pääsi huipulle ja valittiin yksimielisesti
World Champion -oriksi - ja aivan
Marajj jäi hivenen yllättäen World Reserve
Championiksi.
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Hyvinliikkuva aikuinen tamma Embra esittää lennokasta ravia.

oikeutetusti! Dakharo, aivan kuten
viime vuonnakin, joutui tyytymään
Reserve -titteliin.
Oriluokissa oli kaiken kaikkiaan
kolme puhdasta egyptiläistä, joista
kaksi pääsi Top Teniin. Viidestä

puolalaisesta vain kaksi mahtui
joukkoon, samoin kuin kaksi viidestä
venäläisestä. Loput olivat sekoitetuista
verilinjoista.
Kaiken kaikkiaan koko näyttelyyn
osallistuneista hevosista puolalaisista
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61% pääsi Top Teneihin (11 hevosta
18:sta), vaikka kukaan näistä ei
voittanutkaan Champion-titteliä. 60%
kaikista egyptiläisistä (3 hevosta 5:stä),
50% kaikista Padron Psycheläisistä (9
hevosta 18:sta), kun taas venäläisistä
ja sekoitetuista verilinjoista vain
30-40%. Tilastollisia päätelmiä ei
voida tietenkään tehdä vain näiden
muutamien näyttelytulosten valossa,
mutta on mielenkiintoista huomata,
että puolalaiset olivat jälleen “salaisia
voittajia”, sillä heidän hevosistaan
suurin osa pääsi Top Teneihin
mukaan. Myös egyptiläiset olivat yhtä
menestyviä, vaikkakin niitä osallistui
määrällisesti vähän näyttelyyn, sillä
niiden joukosta nousi pari tähteä
Al Lahab ja Loubna. Ehkä tämä on
osoitus siitä, että hyvien klassisten
linjojen ei tarvitse pelätä modernin
näyttelykehän
muotivillityksiä,
kunhan kasvattajat kehittävät näitä
linjoja koko ajan eteenpäin.

