
 
VABILO na trening  

POD VODSTVOM MEDNARODNO  
UVELJAVLJENE TEKMOVALKE IN TRENERKE 

Ge. KRISTINE MOLLER- ENGEL 
 
 

Datum: 25.3. – 26.3.2023  
Lokacija: Konjeniški center Celje, Lopata 43, Celje  
 
CV: 
Kristine Moller- Engel je svojo tekmovalno pot začela v hlevu Wiesenhof v Nemčiji pod 
vodstvom španskega ekipnega trenerja Jean Bemelmansa. Kot mladi jahač je Dansko 
zastopala na več Evropskih in Nordijskih prvenstvih, kjer je zabeležila uspešne uvrstitve v 
finalnih tekmovanjih. Od leta 2005 je zaposlena kot glavni jahač in upravljalec hleva 
Pallerhaff v Luksemburgu; njeni rezultati pa jo konstantno uvrščajo v luksemburško 
državno člansko ekipo.  
V vseh letih tekmovanja ima Kristine za sabo 

- več kot 60 zmag na nivoju S*, S** in S***;  
- je večkratna zmagovalka do Grand Prix Special;  
- podeljena ji je bila zlata značka za dosežene reultate v Nemčji in Luksemburgu. 

Večkrat je tekmovala tudi na Svetovnem prvenstvu za mlade konje v dresurnem jahanju, 
kjer je tudi zmagala Small Final. Na Bundeschampionatu je osvojila bronasto medaljo in se 
večkrat uvrstila v finale. 
Njeno konjeniško dejavnost zaznamuje tudi že večletno sodelovanje z Jose Antonio Garcio 
Meno. Trenutno se izobražuje tudi za sodnika v dresurnem jahanju. Kristine daje velik 
poudarek na dobro osnovno podlago v jahanju in učenje v korist konja. 
 
Cena za dvodnevni trening: 100 €  
 
Tekmovalcem, ki so na seznamu (objavljen na spletni strani KZS:  
https://www.konj-zveza.org/discipline/dresurno-jahanje/reprezentanca/ ) za A in B kader v 
dresurnem jahanju bo KZS udeležbo na treningu krila: 

- Do 100% jahačem v A kadru 
- Do 50 % jahačem v B kadru 

 
Prijave do: PONEDELJEK, 20.3.2023 
 
Prijave: markun.dora@gmail.com 
 
 
 
Nastanitev konj: 
ŠD Konjeniški center Celje nudi nastanitev konj v notranjih boksih: 

- Cena 80 € za čas treninga (prihod petek popoldne do nedelje popoldne) 
V ceno je vključen prvi nastilj (seno, hranjenje ali kidanje boksov ni vključeno v 
ceno). 

 
 



 
Vsi konji morajo imeti veljavne FEI potne liste ali ID-je iz katerih je razvidno: 

- IAK - Coggins test, ki ne sme biti starejši od enega leta.  

- Datum zadnje vakcinacije proti konjski influenci (ime in serijska št. cepiva), ki ne sme biti 
starejši od 6 mesecev pred prihodom na turnir (+ 21 dni ). 

- priporočeno je cepljenje proti EHV-1 virusu 

 
 
 
 
 
Vabljeni!                            KZS in SSDJ 

 


