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JÄMPTI

Mitat: säkäkorkeus 161 cm, lautaskorkeus 158 cm,  
vartalon pituus 171 cm, rinnan leveys 48 cm, rinnan  
ympärys 192 cm, lautasen leveys 58 cm, etusäären 
ympärys 22.5 cm, kuntoluokka 4 

Näyttelykokeet (suuntariippuvaisia):  
R-käynti 5, R-ravi 7, R-laukka 6, R-koulurats. 55,22 %,  
koulurats. pisteet 127/230

Näyttelypisteet (suuntariippuvaisia): luonne 7,  
liikkeet 6, estekoe 6, ratsastettavuus 7, käyttöpisteet 26, 
tyyppi 6, runko 8, jalka-asennot 9, jalkojen terveys 7, 
kaviot 8, rakennepisteet 38

Lausunto: Tyydyttävä laatutyyppi, hyvänpuoleiset 
muut tyypit, tyydyttävä ryhti, syvä pyöreä vankka 
runko, ylhäälle asettuva kaula, korkea säkä, pit kä loiva 
lautanen, hyvät reisilihakset. Järeät hyväasentoiset 
jalat, lyhyet etusääret, hyvät holvikkaat kaviot. Ahtaat 
käyntiliikkeet, riittävä yliastunta. Suorat juoksuliikkeet, 
tavallinen ravi. Este: melko hyvä kapasiteetti, mutta 
etupainoinen, hätäinen hyppy, ei korjaa, puutteellinen 
takaosan tekniikka, hyppää matalalla selällä. Askellajit: 
käynti 5: hätäinen, tahti ei säily, ei yliastuntaa, ravi 7: 
elastinen, tahdikas, laukka 6: etupainoinen, ei kanna 
kunnolla. Ratsastettavuus: etupainoinen, hieman vino, 
tahdikas ravi, laukassa ei kanna riittävästi, pehmeä suusta. 
Luonne: kiltti, pyrkivä, hätäinen.

KIURUVESI 10.3.2009, SUUNTA R, III PALKINTO

Rekisterinumero: 1532-99R 
Syntynyt: 7.6.1999 
Kasvattaja: Elina Kylämäki 
Omistaja: Elina Kylämäki 
Väri: punarautias 
Tuntomerkit: liinahtava, pieni 
tähti, hieman sek kuonolla
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Astutustiedot:
Ori astuu Kylämäen Hevostilalla, Marttilassa
Astutus 420 € ja siirto 240 € 1. lähetys 
ja seuraavat 100 €
Varsamaksu 400 €
(Hinnat sis. alv 24 %)

Tiedustelut:  
Elina Kylämäki p. 044 484 5800  
tallimestari p. 044 584 5800, 
info@unki.fi, www.unki.fi

Esittely:
Jämpti on kiharakutrinen atleetti ja monilahjak-
kuus, siltä sujuvat vaikka hääajelutukset Turun 
keskustan liikennevilinässä. Raviennätyksen 
1.27,0 Jämpti juoksi juuri ennen raviuran lopet-
tamista. Vuoden ratsukoulutuksen jälkeen Jämpti 
ylsi ratsukantakirjaan, myöhemmin se on kilpail-
lut HeA-tasolle asti.  Jämpti on nopea oppimaan 
uutta ja petteläisille hevosille tyypillisesti se on 
myös palvelualtis. Jämpti on yksi harvinaisista 
pohjoismaiden ensimmäisistä alkionsiirtonelosis-
ta. Jämpti on katoavan Lohdutus/Lähetti isälinjan 
viimeisiä edustajia.

Jälkeläiset:
Pienestä jälkeläismäärästä huolimatta Jämptin
jälkeläiset ovat pärjänneet hyvin Hippoksen näytte-
lyissä. Vallan Viähättävä II + , Lomihaan Hotilas II
ja Busutella II saaden hyvät runko ja ravipisteet.
Viätävä oli kasvattajakilpailun esteillä kokonaiskilpai-
lun kuudes 2016.

2018 syntyneistä kaikki kävivät näyttelyssä.  
Einari Erinomane ja Erityine ll+ ja Tindras Herbert ll.
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	Jämpti_2_sivu

