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با عرض احترام و آرزوی سالمتی و شادی برای همه همراهان کانون سال  2931را آغاز می کنیم .کانون حمایت از اسب اصیل
ایرانی برای سال  2931برنامه خود را به ترتیب زمان به اطالع شما دوستان از طریق ایمیل و پیامک خواهد رساند.
در سالی که گذاشت گروه فنی کانون موفق به جمع آوری اسبهای خالص ایرانی شد :
از کتاب اول و دوم انساب تهیه شده توسط زنده یاد خانم مری لیلی قراگوزلو دواب خالص ایرانی را جداگانه ثبت نمودیم و از سال
 1222تا  1229از کتاب سوم تبارنامه کمک گرفتیم و بانظر کارشناسان کانون اسبهای خالص ایرانی را جدا نمودیم  .از سال 1222
تا  1221با کمک دوستان دواب تولیدی این  8سال را نیز زیر نظر گروه فنی کانون به کل لیست اسبهای خالص ایرانی اضافه کردیم
تا دوستانی که تمایل به خرید یا فروش اسبهای خالص ایرانی دارند راحتتر بتوانند اسبهای مورد نظرشان را پیدا و انتخاب کنند.البته
بشر جایزالخطا ست و ممکن اسب اشتباهات تایپی در این مجموعه ببنید که امیدواریم به بزرگی خودتا ن مارا عفو نموده و خوشحال
میشویم که درصورت مشاهده اشتباه تایید به ما گزارش دهید .لیست اسبها بصورت فایل پی دی اف در سایت کانون میباشد.
اگر اسب یا مادیانی از قلم افتاده بیشتر به این دلیل است که مالکان این اسبها و مادیانها گزارشی به کانون ندادند .امیدواریم در سال
جدید این دوستان بیشتر با کانون در تماس باشند.
در تاریخ  19شهریور ماه  2932یک گروه از دوستان و وابستگان زنده یاد خانم قرگوزلو از محل ایشان تا طالقان رابه یاد این بانوی
بزرگ با اسبهای ایرانی طی نمودند  .مسیر  02کیلومتر بود که بعداز آن از یک ارتفاع  1222متری اسبها به باال رفتند .البته این
سواری پرا از خاطره و ماجراهایی بود که همیشه در یاد هم سوارکاران و بستگان خانم قرگوزلو خواهد ماند .نکته مهم این سواری
طویل قدرت اسبهای ایرانی بود که باد گفت هم باهوش و هم قوی هستند  .اسبچه خزری هم با سوارکارها بود که پا به پای اسبهای
بزرگتر با سوارکار بزرگسال خود مسیر را طی کرد.

سواری یادبود
زنده یاد خانم مری لیلی قرگوزلو

کانون در تاریخهای 12و  11شهریور ماه  2932اقدام به برگزاری کالس  1روزه مدیریت اصطبل با مدرس از هلند نمود  .که از
بیشتر استانهای کشور دوستان ما شرکت نمودند .برگزاری این کالس بدون کمکهای باشگاه شبدیز ,آقای علی قورچیان  ,مدیریت
باشگاه و قهرمانی تیراندازی روی اسب جهان  ,خانم فاطمه معینی و آقای رضا جلیلوند امکان پذیر نبود .از همه این دوستان بسیار
سپاسگذاریم و امیدواریم در سال  2931نیز از همراهی ایشان بهره مند شویم.

باشگاه سوارکاری شبدیز – کردان – استان البرز -کالس مدیریت اصطبل

سمینار آموزشی سواری استقامت از 11تا 12آبان  2932با حضور  9نفر از سوارکاران تیم ملی دانمارک در شهرستان شهید صدوق
یزد – باشگاه سوارکاری شهید امیرعباس رفعیی برگزار شد .برای اولین بار در تاریخ سواری استقامت سواکاران ما توانستند در
کنار یک تیم ملی از کشور دیگر رقابت نمایند .که البته این سواری کامال به شکل یک مسابقه استقامت برگزار شد که هدف آموزشی
داشت .منظور از این کار آشنایی سوارکاران ما با آخرین تحوالت در علم تربیت اسب سو وار برای سواری استقامت بود .عشق به
این ورزش باعث شد  2روز متوالی و البته روزهای قبل از شروع مسابقه خانواده آقای رفیعی در یزد زحمات فراوانی را متحمل
شوند .آقای امیر عباس رفیعی  ,آقای جواد دهقان و آقای علیرضا رفیعی رئیس هیئت سوارکاری شهرستان صدوق زحمات فراوانی
کشیدند که البته بدون دلگرمی های خانم رفیعی ( همسر آقای علیرضا رفیعی ) برگزار ی این کالس دشوار میشد نظارت خانم رفیعی
در طول  9روز با جمعیتی که در باشگاه بودند باعث شد نظم خوبی به این برنامه داده شود .ارگ سریزد کلیه سوارکاران و مهمانان
این سمینار را برای بازدید ار این ارگ بسیار قدیمی و زیبا دعوت نمود.که همه گروه از ابهت این ارگ در دل کویر شگفت زده
شدند .صحبتهای آقای بهزاد خان بهزاد پور در ارگ سریزد مشوق همه گروه فنی این سمینار و سوارکاران برای ادامه راه بود.

سمینارآموزش سواری
استقامت یزد

تیم ملی دانمارک

از تاریخ  6تا  22آذرماه سال2932کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی  9دوره کالس آموزش و آشنایی نعلبندی با مدرس از کشور
هلند برگزار نمود که با کمک های بی دریغ جناب آقای سازوار و خانم فهیمه واعظی دو دوره در تهران باشگاه آزمون برگزار شد
 .همکاری و یاری این دوستان باعث شد دوره به بهترین نحو ممکن برگزار شود .همچنین سپاس فراوان از خانم غروی که اجازه
دادند درباشگاه آزمون این دوره ها برگزار شوند .دوره سوم این کالس در خرم آباد باشگاه سوارکاری و مرکز پرورش اسب اصیل
یکه تاز لرستان با مدیریت خانم فاطمه حسینی برگزار شد .این دوره با حضور مالکان و سوارکاران اسب اصیل و دوستان نعلبند
استانهای مختلف کشور تشکیل شد .در دوره ای که در خرم آباد تشکیل شد نماینده استان لرستان در روز آخر برای بازدید از کالس
به باشگاه یکه تاز لرستان آمدند.

انواع مختلف نعل

کالس نعلبندی باشگاه سوارکاری آزمون

کالس نعلبندی – باشگاه و مرکز پرورش اسب اصیل یکه تاز لرستان
در تاریخ 12و11و 19آذر ماه سال 2932در استان همدان با همکاری هئیت سوارکاری همدان یک دوره کالس آموزش سواری
استقامت با مربی از آلمان برگزار شد .این کالس پیرو کالس یزد بود و دوستانی که در هر دو کالس شرکت نمودند با نسشت صحیح
برای استقامت  ,سواری در طول مسیر  ,خنک کردن اسب و تمرینات کامال علمی برای آمادگی اسب استقامت آشنا شدند  .این دوره
در همدان طی  9روز برگزار شد که روز اول کالس پیشرفته ها برای سوارکارانی که قبال در کالسها ومسابقات استقامت شرکت
کردند .ودر بعد از ظهر آن روز ارزیابی کتبی از سوارکاران توسط مربی انجام گرفت روز دوم کالس بصورت عملی برگزار شد
که که سوارکاران یک مسیر  22کیلومتری را طی کردند که از همه سوارکاران باتجربه ارزیابی عملی نیز به عمل آمد.برای
سوارکاران با تجربه کم یا بدون تجربه سواری در روز  19آذر ماه کالس تئوری برگزارش شد .برگزاری این دوره بدون حمایتهای
آقای وحید برقه ای رئیس هیت سوارکاری استان همدان و آقای مهدی بختیاری رئیس کمیته استقامت استان همدان امکان پذیر نبود.
در ارزیابی کتبی وعملی خانم فاطمه حسینی نفر اول شدند .
به خانم فاطمه حسینی صمیمانه تبریک میگوییم و امیدواریم
شاهد موفقیهای بیشتری از ایشان باشیم  .نتیجه کامل این ارزیابی را
در سایت کانون میتوانید مشاهده بفرمایید.یم.

در پایان سال  2932آقایان مجتبی معتمدی از اعضا و یاران دیرینه کانون وآقای یونس گلباز عضو هیئت مدیره کانون به
سرکالنتران اکاهو پیوستند  .که این موفقیتشان باعث افتخار همه دوستان می باشد.

آقای یونس گلباز

آقای مجتبی معتمدی

درس سال  2931آقای مهرزاد بیرگانی به عنوان جوان ترین هندلر وارد
لیست هندلرهای اکاهو شدند که برای ایشان آرزوی پیروزی و سالمتی
مینماییم

****
کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی سال خوبی را برای همه اسبدوستان عزیز آرزو میکند .

