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YPÄJÄ 24.1.2011, SUUNTA R, I PALKINTO
Mitat:
säkäkorkeus 158 cm, lautaskorkeus 154 cm, vartalon
pituus 164 cm, rinnan leveys 46 cm, rinnan ympärys
182 cm, lautasen leveys 54 cm, etusäären ympärys
21 cm, kuntoluokka: 4.
Näyttelypisteet:
Luonne 8, liikkeet 9, estekoe 8, ratsatettavuus 7, käyttöpisteet 32. Tyyppi 8, runko 8, jalka-asennot 7, jalkojen
terveys 7, kaviot 8, rakennepisteet 38. Kouluratsastuskoe 66,73 %.
Lausunto:
Hyvät tyypit, sopusuhtainen runko, hyvä ryhti, melko
pitkä kaula, korkea säkä, lyhyt selkä, laskeva lautanen.
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Etujalat melko hyväasentoiset, takajalat hieman
pihdissä, käyrähköt kintereet, hieman supistuneet
etusääret, hyvät kaviot. ELL: esitetty hyvässä kunnossa.
Vasemman etujalan sisä ja ulkosäärellä luuliiat, jaloissa
ei merkittäviä rasitusmuutoksia. Etujalkojen liikkeet
suorat ahtaat ja takajalkojen liikkeet ahtaanlaiset
käynnissä, hyvä yliastunta, etujalkojen liikkeet suorat
väljät ja takajalkojen liikkeet väljät juostessa, erittäin
hyvä lennokas joustava ravi. Estekoe: hyvä jalkatekniikka, ajoittain vaihteleva selän pyöreys. Käynti 8: puhdas,
tahdikas. Ravi 8: tahdikas, kevyt, kantaa hyvin. Laukka
8: tahti vaihtelee, melko tasapainoinen, tarmokas.
Ratsastettavuus: tuntuma epätasainen, hieman vino,
kuuliainen ja positiivinen. Luonne: kiltti, puutteellinen
eteenpäinpyrkimys, melko yhteistyöhaluinen.

Kyselyt ja ennakkovaraukset:
040 334 5790 / Martti Kantola
Kylämäen siittola 044 484 5800 / Elina Kylämäki
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Esittely:
Silvolan Hemminki on kuuliainen ja yritteliäs suomalainen herrasmies, joka on aina valmiina työhön
kuin työhön. Hemmingin luonne on erinomainen
ollen siten äärimmäisen miellyttävä käsitellä, ratsastaa ja ajaa. Hemminki käy kotioloissa rekiretkillä ja
lähtee mielellään mukaan myös yleisötapahtumiin.
Hemminki käyttäytyy moitteetta maailmalla ja
showmiehen elkein nauttii yleisölle esiintymisestä
täysin siemauksin. Jo 6-vuotiskaudellaan Hemminki
keräsi useita sijoituksia kouluratsastuksessa kansallisella tasolla ja jatkoi kilpailu-uraansa useita vuosia
astutusten lomassa. Hemmingillä on kolme mitalia
suomenhevosten koulumestaruuksista; hopeinen
mitali vuodelta 2017 kirkastui kultaiseksi vuonna
2018 ja uusittiin 2019. Hemminki on startannut
myös vaativa B -luokassa sijoittuen.
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Astutustiedot:
Kylämäen oriasema, Marttila.
Siirto 250 e (sis. alv 24 %)
Seuraavat siirrot 100 e (sis. alv 24 %)
Varausmaksu 200 e
Varsamaksu 650 e
Astutusmaksu Kylämäen oriasemalla, koko kausi
500 e (sis. alv 24%)

Saavutukset:
Hemminki jalostusarvosteltiin 2011 suoraan I-palkinnolla saaden liikkeistä huikeat 9 pistettä. Kansallisen tason koululuokissa Hemminki on sijoittunut yli
40 kertaa uransa aikana. Hemminki näytti laatuaan
jo nuorena ollen 3-vuotiaana Suomenhevosten
Laatuarvostelun 3. sijalla sekä palkittiin parhaasta
3-v:n rakenteesta. 4-vuotiaana Suomenhevosten
Laatuarvostelun 2. sija, paras laukka, yhteistyöhalukkuus ja ratsastettavuus. Useita I-palkintoja ja
luokkavoittoja näyttelyistä.
Hemminki on eläköitynyt kilpauraltaan ja asuu
Lopella Kanta-Hämeessä. Hemminki on edelleen
täysin terve ja liikkuu viikoittain mm. tukkimetsässä, rekihevosena sekä maastoratsuna. Youtubesta
löydät useita videoita Hemmingistä sekä jälkeläisistä
hakusanalla ”Silvolan Hemminki”.
Jälkeläiset:
Hemmingillä on yli 100 jälkeläistä. Varsojen
perusteella Hemminki näyttää periyttävän
lennokasta raviliikettä, voimakasta laukkaa sekä
hyvää luonnettaan jälkeläisilleen. Hemminki
tiinehdyttävyys on erinomainen myös pitkissä
siirroissa, esim. kaudella 2019 astutettiin 20
tammaa, joista kaikki tiinehtyivät!
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