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NYTT FRA STYRET 
 
Hei alle sammen og godt nytt år. 
 
Håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt år med kjekke sprell og fanterier. 
 
Denne gang er det først og fremst årsmøtet vi fokuserer på. De av dere som enda ikke har betalt 
medlemskontigent for 2012, må betale for 2013 før årsmøtet for å ha stemmerett på møtet. 
Innkalling og årsmelding finner du i bladet. De av dere som vi har mailadressen til har allerede 
fått dette på mail. Har du ikke fått denne, men ønsker å få diverse info fra styre på mail? Da kan 
du sende en mail til undertegnede. Mailadresse står bakerst i bladet. Etter årsmøte viser vi 
filmen Fjordkraft. Dette er en film i fra NM på voss i 2012. For å sitere NFL: Gjer dykk klar til å sjå 
fine folk og hestar i fri utfoldelse! 
 
Den 10. desember hadde vi medlemsmøte på låven hos Ove Stensland på Madla. Sele var 
dessverre opptatt. Det var ca. 15 medlemmer som møtte. Kaldt var det, men tepper, terrasse 
varmere og stearinlys gjorde susen. Koselig var det vertfall. Rannveig Dirdal hadde et interessant 
foredrag om skoing og barfortrimming. 
 
Vi starter dette året med blanke ark og nytt mot. Vi i styret har lært mye det siste året, men det 
er enda mye igjen, og den nye Jærblakken begynner å ta form. Det er enda mye som mangler, 
og dette kommer litt etter litt. Det blir satt stor pris på ris og ros fra dere medlemmer. Det er 
også åpent for å sende innlegg til Jærblakken. Hva skjer der ute? Det er det dere som vet. Gi oss 
et lite vink så kan vi komme og leke litt reporter på treninger, turer o.l. 
 
Faktura for medlemskap i 2013 er lagt ved denne utgaven av Jærblakken. De som ikke ha betalt 
innen fristen forfaller, vil strykes som medlemmer. Vi håper selvfølgelig å beholde dere alle 
videre inn i det nye året og mange år fremover! Det har seg jo slik at det koster å lage blad, og et 
sted må vi få midlene til dette. Det er også ønskelig fra oss at dere melder ifra hvis dere får ny 
adresse, slik at vi vet hvor vi skal sende bladet. 
 
Hjemmesiden vår er nå oppe og går, den er i skrivende stund kun halvferdig, men det jobbes 
stadig med den. Du finner den på www.jaerenfjordhest.net. Gi oss gjerne tilbakemeldig på den. 
Vi er fremdeles på jakt etter bra bilder av tidligere hingster, og selvfølgelig er vi fortsatt å finne 
på facebook. 
 
Mvh 
Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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JÆREN FJORDHESTLAG 
 
 

KALLER INN TIL ÅRSMØTE HOS TOTALBETONG, NORDLYSVEIEN 3, 4340 BRYNE,  
25. februar 2013, KL. 19.30. 

 
Det blir enkel servering. 

 
Innkomne saker må være styret i hende innen 18. februar 2013. 

  
SAKSLISTE: 

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder og to medlemmer til å skrive under protokollen  
3. Godkjenne årsmeldingen for 2012 

4. Godkjenne regnskapet for 2012 
5. Fastsette medlemskontingent for 2014 

6. Valg av utsending til årsmøtet i Rogaland Fjordhestlag 
7. Innkomne saker 

8. Valg 
  

VALGNEMNDA SI INNSTILLING TIL STYRET FOR ÅR 2013: 
 

Leder: Stian Nesvik – på valg 
Nestleder: Nina Aarsvoll – på valg 

Sekretær: Veronica Hogstad Sveinsvoll – på valg 
Kasserer: Karoline Sire  

Styremedlem: Lene G. Gundersen  
1. Vara: Mona Hatteland 

2. Vara: Inga Skretting – på valg 
 

(styret, utenom leder, konstituerer seg selv på første styremøte) 
 

Revisorer:  
Reidar Eiliv Time – på valg 

Einar Ask – på valg 
                   

Valgnemnda har bestått av: 
Åse Ravndal – på valg 

 Kjell Randulf 
Tore Sæland 
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ÅRSMELDING 2012 
  

Årsmelding for Jæren Fjordhestlag, heretter kalt JFL. 
Årsmøtet var på Sele, hos Tore Sæland, 15.02.12 kl. 19.30, 18 medlemmer møtte. 

  
Styret 2012 har vært sammensett slik: 

*Leder: Stian Nesvik 
*Nestleder: Nina Aarsvoll 

*Sekretær: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Kasserer: Karoline Sire 

Styremedlem: Lene G. Gundersen  
1. Vara: Mona Hatteland 
*2. Vara: Inga Skretting  

* Revisorer: Reidar Eiliv Time og Einar Ask 
                   

Valgnemnda har bestått av: 
*Åse Ravndal 
 Kjell Randulf 
Tore Sæland 

 
* På val 

  
Styret har hatt fem ordinære styremøter og har behandlet 33 bokførte saker.  
I år ble det ikke samarbeid med Dalane fjordhestlag angående hingst, det ble heller 
ikke slepp på Sikvaland som «vanlig». I stedet har vi kunnet tilby Frederik Skovå som 
har stått på Nærbø, og treåringen Augustus Solberg som har stått på Vigrestad.  
Jæren fjordhestlag har hatt 52 betalende medlemmer i 2012.  
Møtte på årsmøtet til RFL: Stian Nesvik, Sigmund Nesvik og Åse Ravndal.  
Møtte på årsmøtet i NFL: Åse Ravndal, Jostein Østrem og Kristin Vinsrygg (fra RFL).  
Ingen utsending fra JFL til årets høstmøte i regi av NFL. 

JÆREN FJORDHESTLAG SINE AKTIVITETER I 2012: 

MEDLEMSBLADET: Jærblakken, kun tre utgaver i år, 14. årgang. 

HINGSTEHOLD: Frederik Skovå sto på Nærbø hos Stian Nesvik, han hadde to hopper. 
Augustus Solberg sto på Vigrestad hos Sigmund Nesvik, han hadde fem hopper. 
Prins Eikås som ble innkjøpt i samarbeid med Dalane Fjordhestlag i fjor, ble 
dessverre avkåret på utvidet bruksprøve. 
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HESTEHENGER: den flotte seks år gamle Tredalhengaren vår kan leies av JFLs 
medlemmer for kr. 200.-dag/ 400.- helg, for ikke-medlemmer er prisen kr. 300.-/ 
600.- Hengeren har stått hos Stian Nesvik på Nærbø i 2012. 

LAGSKJERRA: kommer fremover til å stå hos Lene på Sele, like gratis og låne som 
tidligere år.  

MEDLEMSSKAP I JFL: fra 2010 ble det vedtatt at førstegangskjøpere av 
fjordhestføll/unghest oppdrettet i laget, skal få 1 års gratis medlemskap hos oss. Ved 
salg kan Veronica H. Sveinsvoll kontaktes.  
Prisen for medlemskap ellers er kr. 200,- i året. 

KOMBINERT HOPPE OG UNGHEST UTSTILLING PÅ ØKSNEVAD: 18. august. Seks 
møtende voksne fjordhester og to unghester, resultat i Jærblakken nr. 2/ 12. Beste 
fjordhest var Husvegline eid av Stian Nesvik.  

FØLLMØNSTRING, BJERKREIM 30. SEP: Ca 20 føll og åringer av de tre norske rasene 
fjording, N/L-hest og døl møtte. Fem møtende fjordhestføll/ 1 åringer, til sammen 
seks fjordhester kom til Vikeså søndag den 30. sept. Resultat og bilder i Jærblakken 
nr 3/12. Dagens føll: Beste fjordhestføll var Eik Thuna, oppdrettet av Knut Thunheim. 
Som i fjor inngikk føllmønstringen som en del av prosjektet Fokus Unghest og vi 
kunne derfor søke om økonomisk støtte derfra. 

KONKURRANSER: Medlemmer fra JFL deltok også under årets NM på Voss, Lene 
Sanne/Kolnes Lena, Solveig Strøm Larsen/Frøken Frøya, Mona Hatteland/Florian, 
som for øvrig ble plassert i sprang. Takker for god innsats fra alle som deltok. Vi har 
også hatt medlemmer ute på mange lokale stevner, ingen nevnt, ingen glemt. (Vi 
setter pris på reportasjer til Jærblakken). 

FOKUS UNGHEST: Modul 0 (for føll) i sammenheng med føllmønstringen på 
Bjerkreim.  

MEDLEMSKVELD: Mandag 10. desember, i år på ny plass, en koselig låve på Madla. 
Ca 15 medlemmer møtte til julegrøt og kake. Vi hadde spennende foredrag om 
høver, holdt av hovslager og barfottrimmer Rannveig Dirdal. 

LAGSJAKKE: svart med JFLs logo på ryggen og en arm kan koster 350,- kontakt Stian 
Nesvik 
 
HJEMMESIDE: Hjemmesiden vår finner du på www.jaerenfjordhest.net  

Regnskap og evt. Revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. 

http://www.jaerenfjordhest.net/
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VEDTEKTER 

Vedtatt på årsmøte 28. februar 2000 
For 

 
stiftet 28. mai 1924 

 
§1 

Jæren Fjordhestlag er et lag for fjordhesteiere og andre som ønsker å være med å 
arbeide for det beste for fjordhestrasen. 
 
Kapital får laget ved at hvert medlem betaler en årlig kontingent som blir bestemt på 
årsmøtet. Medlemmene belastes derfor ikke for økonomiske plikter laget måtte binde 
seg til. Laget er tilknyttet Rogaland Fjordhestlag og Norges Fjordhestlag. 
 

§2 
De som betaler kontingent, blir medlem av laget. En kan ikke overføre medlemskapet til 
andre. 

§3 
Medlemmer som ikke betaler kontingent, mister all rett til lagets midler. 
 

§4 
Gjøremål og arbeidsoppgaver: 
1. Arbeide for at fjordhesten blir brukt til forskjellige formål. 
2. Sørge for et brukbart hingstehold i bygda/distriktet. 
3. Øke interessen for dette ved å stå for kurs, tevlinger og demostrasjoner i kjøring, 
ridning, hovstell, skoing og anneen praktisk bruk. 
4. Arbeide for å utvikle og produsere riktige hesteredskaper til variert bruk. 
5. Være med å planlegge og sette i verk saker som fylkeslag og landslag legger frem. 
 

§5 
Laget sitt distrikt er disse kommunene: Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, 
Sola og Randaberg. 
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§6 
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret, som er på 5 medlemmer, har den daglige 
ledelsen av laget. 

§7 
 

Årsmøtet skal holdes hvert år i februar/mars, og møtet skal lysest ut i minst to blad med 
minst åtte dagers varsel. Årsmøtet velger selv møteleder. Står stemmene likt i vanlige 
saker, gir lederen sin stemme utslaget. Ved likt antall stemmer i personvalg, skal det 
holdes loddtrekkning. Vanlige saker avgjør en med vanlig flertall av de møtende. Laget 
kan løses opp, og endring i vedtektene kan en gjøre på denne måten: Når skriftlig krav 
er kommet til styret en måned før årsmøtet, og styret har håndtert kravet. For å bli 
gyldig, må det til ⅔ flertall fra de møtende. 

 
§8 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når det er innkalt på samme måte som §7 tilsier, 
eller når det er minst ⅕ av medlemmene som krever det. Kravet må komme skriftlig til 
laget. 
 

§9 
Årsmøtet skal behandle disse sakene: 
 
1. Legge frem årsmelding og regnskap. 
2. Velge leder for et år om gangen. 
3. Velge medlemmer til styret med varamenn for to år. Første gangen går to ut etter 
loddtrekking. 
4. Velge revisorer. 
5. Velge utsendinger til Rogaland sitt årsmøte. 
6. Velge valgnemnd til neste årsmøte, tre stk. En ny blir valgt for hvert år. 
7. Behandle saker som blir satt frem av enkeltmedlemer til styret minst en måned før 
årsmøtet. 
8. Fastsette medlemspenger. 
 

§10 
Styret fører møtebok. Det velger selv nestleder og kasserer. Styret fastsetter lønn til 
kassereren. Styret kan gjøre vedtak når tre av medlemmene er til stede. Det gir den 
nødvendige instruks for fôring og stell av hingstene, og ser etter om de behandla 
forsvarlig og er i god hold. Det fastsetter springpenger og godtgjørelse til forvertene. 
Styret er ansvarlige for de midlene de til en hver tid forvalter. Det skal lede de 
funksjonene i laget som ikke er lagt til årsmøtet. 
 

§11 
Hvis Jæren Fjordhestlag blir oppløst, skal verdier som eventuelt er igjen, samles i en 
bank i området sammen med møteprotokollen. Kommer et nytt lag i gang igjen, og 
dette arbeider for fjordhesten etter Jæren Fjordhestlag sine vedtekter, overtar det laget. 
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MINNEORD OM INGE JOHANNES KALDHEIM 
 

19. 07. 1956 – 11. 12. 2012 
 

 

 
 

 

 Me visste ikkje at du var sjuk og dødsbodskapen som kom i dag, tysdag 11. 
desember 2012, var eit sjokk, dette kunne ikkje vera sant… Men din gode ven, Per Aksel 
Birkeland, fortalde på telefon frå Sauda at nett slik var det: Du hadde fått kreftdiagnose 
for svært kort tid sidan og nå var du borte frå verda så altfor ung, berre 56 år gammal. 
Vår djupaste medkjensle går til familien din, kona Britt og vesledotter Astri og den 
vaksne dottera og barnebarn. 
 
Du vaks opp på gard i Etne og kom frå ein fjordhestfamilie, særleg onkelen din, den 
kjende fjordhestkaren Thor A. Kaldheim var ein inspirator for deg. Fleire gode alemerrer 
hadde du på stall opp gjennom åra, ei var Gro etter Grabb, ei flott merr som seinare vart 
mormor til Svein H. Skares førstepremiemerr Tira Torpedo som igjen vart mor til 2. 
premiehingsten Knallfin. Du hadde og vakre Nora Knutsdotter e. Knutsblakken, også 2. 
premie, som vart kjøpt frå Reidar Eiliv Time i si tid, ho vart mor til Edel Aurora e. Lunnar 
som vart fødd hos deg. Siste merra du hadde var 2. premiehoppa Litlabøgod frå det 
kjende Litlabø slaget frå Stord, ala av Svein Litlabø. Ho fekk og mange føl og vart mellom 
anna mor til Etnegutten e. Mykletind, som oppnådde kåringsgrad og gul sløyfe på Eid i 
2008.   
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Du var glødande interessert i fjordhesten, kjende miljøet landet rundt og hadde store 
kunnskapar om rasen som du raust delte med deg. Få skodde hest så fint som deg, og 
du manka fjordhest betre enn dei fleste, noko som absolutt var til glede for fleire enn 
deg sjølv. Leggja ned ein dugnadsinnsats for rasen som du heldt høgast av alle var 
sjølvsagt for deg og du sat i styret i lokallaget ditt, var hingstehaldar der i ei årrekkje og 
du var og med og drog lasset som styremedlem i Norges fjordhestlag. 
 
Til Jæren tok du og turen innimellom, Inge. Du var medlem i laget vårt dei siste åra og 
kom med hoppa di til slepp hos oss, noko me sette stor pris på. Til følmønstringa vår har 
du og kome og delteke med føl. Alltid koseleg då du kom på gjesting, seinast nå i august 
var du hos oss på Jæren som tilskodar på hoppe- og unghestsjået på Øksnevad. Du 
hadde då manka ei møtande toårsmerr frå Ølen og me hadde oss liten diskusjon om den 
mana, du og eg. Eg meinte først at du hadde klipt ho litt vel snau framme, men enda 
sjølvsagt opp med å gje deg rett, det var nett slik ein hest skulle og måtte mankas. Då 
var du nøgd. Fotograferte deg då, der du ivrig stod i sola og diskuterte og demonstrerte 
manking. Lite visste me då at dette skulle verta den aller siste gongen du kom til Jærs, at 
du skulle bli borte frå verda før jul. 
 
Du vil verta djupt sakna, men me i fjordhestmiljøet skal likevel minnast deg med glede 
og takksemd for alt det du gjorde og alt det du var for både fjordhesten og miljøet 
rundt.  
 

Takk for alt, Inge. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Åse Ravndal 
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BJELLER TIL HEST – kultur og trivsel 
 
Teksten er skrevet av Runa Bjone. 
 
Hoppa var av det forsiktige slaget. Hun lot seg lett jage, selv når hun hadde føll ved 
foten. Helt til gjeteren for hestefølget, som skulle gå i fjellet om sommeren, en vår 
hengte på henne den store bjella. Da skjedde det noe. Fra å være ei pyse ble hun tøff. 
Steintøff. Uten å nøle satte hun tanngarden i baken på dem hun før hadde latt seg 
hundse av, og nåde den som kom for nær når ungen hennes lå foran mor og hvilte! Med 
flate ører og truende mimikk ryddet hun rom, sitt personlige rom. Og makten lå i bjella 
hun bar om halsen… 
 
Hos hoppeflokker som går med hingst i fjellet brukes bjelle kun på ei hoppe. Hun har 
høy status blant dyra, og en erfaren gjeter vil velge bjellemerr etter følgende kriterier: 
Det bør være ei eldre (voksen) hoppe som er kjent i hamneområdet. Hun må ha føll ved 
foten, fordi føllhopper automatisk har høyere rang enn gjeldhopper i flokken. Det er en 
fordel om hun er rolig og glad i mat, for med en urolig leder vil hestene ”strenne”, eller 
bevege seg over store strekninger uten å slå seg til ro. Bjellemerra må selvfølgelig også 
være lett å få tak i, slik at gjeteren uten problemer kan lede dyra dit han/hun vil ved å 
leie eller ri henne. 
 
I motsetning til hva folk flest tror, er det altså ikke hingsten som er ubestridt leder i en 
hesteflokk. Han kan godt samle og sjefe, ringe inn flokken og drive dem vekk fra et 
område. Han skal også beskytte dem fra farer (rovdyr eller rivaliserende hingster) og 
dessuten sørge for at damene i haremet blir drektige igjen. Men når hestene skal skifte 
beite eller velge hvileplass for natta er det gjerne bjellemerra som bestemmer... 
 
Sommerbjeller er firkantede i formen og henger i lærreim rundt hestens hals. 
Bjellereima skal være nokså stram, sitte helt inntil, når hesten holder hodet oppe. Dette 
fordi reima slakkes kraftig når dyret beiter (halsen blir tynnere). Er den for løs kan 
hesten hekte seg fast i noe, eller i verste fall få en fot oppi. 
 
Bjella skal sitte langsetter halsen på hesten, ei kubjelle på tvers. Dyreslagenes 
bevegelser når de beiter er forskjellig, og hestebjella skal slenge langsmed (mellom) 
kjevebeina, kubjella på tvers av halsen. 
 
De fleste sommerbjeller er laget av en tynn jernplate som er formet til, og med et tynt 
lag messing utenpå (brasing). Disse bjellene brukes stort sett for å kunne vite hvor 
hestene er når de går på beite hjemme, i skogen eller på fjellet. De som skal høres langt, 
for eksempel på fjellbeite, bør ha en kald, kort klang. Da bærer som regel lyden lengst, 
selv om det ikke alltid høres slik på nært hold! 
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En annen variant er av massiv messing. Den har en syngende, skarp klang og er lett å 
skille fra de andre. Noen av messingbjellene har motiv støpt inn, og enkelte oppnår høy 
pris hos samlere. 
 
Vinterbjeller kan deles inn i to typer, de til arbeid og de til helge- og staskjøring. 
 
I Østerdalen, på bygdene i Hedmark og i områdene omkring Femunden/svenskegrensa 
var det vanlig med svære skåkbjeller. Noen kalte det også vekker eller klokker. Disse 
skulle festes på skåken (draget), slik at de svingte langsmed hestesida, like bak 
selepinnen. Lyden er mektig og flott og synger lenge. Likevel blir det ikke så voldsomt 
som en skulle tro. I motsetning til ei brystbjelle som klinger hele tida, gir skåkbjella noe 
sjeldnere fra seg lyd. Den er dessuten lengre fra ørene på hesten, og også fra kusken 
dersom man kjører flere på rekke! De som brukte to hester samtidig, altså kjørte med 
løshest, passet gjerne på å ha bjeller som høvde hverandre i klangen og lød fint 
sammen. Det har nok også ligget en del status i det å ha ei riktig god bjelle, og å bytte og 
handle litt med slikt var en kjær hobby for mang en hestekjører. 
 
På Østlandet var de mindre brystbjellene mest brukt. I tømmerskogen fungerte de som 
livsviktige varsler. I områder med bratt terreng og mange kjørere som kom inn på 
samme basveg var de uunnværlige. 
 
Oppe på åsen ble det barkede tømmeret kjørt sammen i svære lunner om høsten, og lå 
der til snøen kom. Da lesste karene på store vendinger og satte utfor de bratte åssidene. 
Lass på flere tonn var ikke uvanlig i den tida man kjørte slepvendinger med mange 
lenker etter, og selv med rister hadde hestene ingen mulighet til å stanse denne tyngden 
på nedturen. (Rister er kjettinger som ble slått under enkelte av stokkene for å bremse). 
Bjella fungerte da som et varsel til de som kom oppover med tom doning for å hente 
lass: De fikk se til å komme seg ut av vegen! Noen steder snudde kjørekarene skåkbjella 
opp ned når de kjørte tomt oppover. Da kunne de lettere høre dem som var på veg ned. 
 
Bildet viser et fjordingpar med 
dombjeller fra St. Paul Carnival 
Sleigh and Cutter Festival i Canada 
2010. Bildet er lånt av fotograf Pete 
Markham. 
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Ei bjelle kunne ødelegges. Var man uvøren og slapp selen med bjelle på ned på et 
steingulv, eller draget med skåkvekka mot en stein, kunne det være gjort. En sprekk i 
det støpte godset, om enn aldri så liten, gjorde klangen uren og liksom kort. Da ble den 
lite verd, og dugde helst bare som pynt på peishylla. (I våre dager kan man sveise en 
sprekk med autogen og få tilbake den gode klangen!) 
 
De beste bjellene ble laget i Mora i Sverige, og produseres også i dag. Det var også en 
del produsenter i Norge. Vinterbjellene støpes i bronse, som er en legering av kobber og 
tinn. 
 
Vinteren i skogen kunne ellers være barsk nok. Dårlige koier for skogsarbeiderne, tungt 
slit, lav lønn og gjerne snaut med klær. Ikke sjelden frøs vannet i bøtta til is i løpet av 
natta, eller ullteppet rimet fast til veggen. Det fortelles om enkelte hytter hvor det 
meste manglet, og arbeidsfolket lå rett på trebunnen i sengekarmen, bare med jakka til 
overbredsle. Ikke rart de ble giktbrudne! 
 
Hestene måtte også godta de forholdene de fikk. De fleste hadde flinke eiere som stelte 
dyra godt så de kunne trekke skikkelig og greie sin del av jobben. Men det fantes også 
dem som var likesæle med både fôring og røkt, ja endog med vatninga. Og hadde hesten 
en slik herre, så kunne den nok bli både mager og elendig før våren kom. Verst stilt var 
leiehestene. De ble ofte hardt utnyttet, der de skulle arbeide penger i både leieren og 
eieren! 
 
Stallene var et kapittel for seg. Noen steder var det riktig bra, med palling i spilltauet og 
solide vegger. Kanskje med plass til både to og tre hester som avga mye kroppsvarme og 
gjorde det lunt og godt. Samvittighetsfulle kjørere måkte også rikelig med snø inntil 
veggene for å isolere i kalde perioder. 
 
Barstaller ble bygd der det ikke var noen stall. Noen sier at dersom den lå lunt og tørt til 
og den som bygde den var flink, kunne barstallen være et bra sted for hesten. Andre 
forteller at slike var dårlige greier. 
 
Enkelte hytter og staller var så elendige at selen ikke kunne tas av om natta. Da ville den 
nemlig være stivfrossen om morenen! Og var det riktig bitende kaldt kunne det hende 
at kjørekaren måtte opp både en og to ganger om natta for å kjøre hesten en tur, så den 
ikke skulle fryse helsa av seg, men få igjen varmen av arbeidet. 
 
Nattvekka forteller oss at slike forhold ikke var så uvanlige. Den er liten og rund med to 
dangler og klar, gjennomtrengende lyd. De to danglene tok til å låte når hesten begynte 
å skjelve kraftig. Jo mer den skalv, jo høyere ble lyden. Nok til å vekke kusken som lå i 
rommet ved siden av, så han kunne komme seg opp og kjøre en tur. Ofte hadde 
kjøreren da ei vending stående klar utenfor stalldøra. Det kunne ikke bli mye kvile under 
slike forhold, verken for folk eller dyr. 
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Dombjelle eller dombjellekrans ble brukt til staskjøring. På kirkeferd og til gjestebud. 
Noen var til å skru fast på høvret, andre satt på et lærstykke som ble trædd ned over 
toppen på bogtrærne. Enkelte var montert tre sammen slik at klangen passet. De fleste 
dombjeller var runde som kuler, andre besto av tre klokker satt sammen på en liten 
stang.  
 
Det kunne også være ei rekke på ti dombjeller i ei reim man spente fast bak 
høvrebøylen. Skjønt, de aller gjeveste var vel de flotte kransene som rakk rundt hele 
hestemagen!  
 
(I byene kunne nok variasjonene være noe større, f. eks. med importerte klokkespill fra 
England eller Tyskland.) 
 
Det var viktig å bruke rett bjelle til rett tid. Man kjørte ikke tømmer med dombjeller (i 
alle fall ikke uten å bli flirt av), men man kunne godt kjøre til kirke med ei mindre 
brystbjelle. Noen brukte nattvekka til stasbjelle fordi den låt så pent. 
 
I begravelsesfølger skulle det være stille, og man brukte absoluttikkebjelle ved slike 
anledninger! 
 
Sesongen for vinterbjeller varte i teorien fra 14.oktober til 14.april; altså fra vinterdag til 
sommerdag. Men folk så etter snøen. Man brukte helst ikke vinterbjellene på barmark. 
Og kanskje satt de på litt lenger om våren dersom snøen gikk sent. 
 
Bruken av hestebjeller er en del av kulturarven vår som vi kanskje burde bli flinkere til å 
ta vare på. Og finnes det triveligere lyd enn ei hestebjelle i skogen en kald vinterdag? 
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HVA SKJER I NÆRMESTE FREMTID? 
 

- Årsmøte 25.02 
Se invitasjon i bladet 
 
- Mønstringskurs 14.04 
Kurset holdes på Sele, og starter kl 12.00. Alle er velkomne med og uten hest. Kurset er 
gratis for medlemmer av norske raselag. For de som ikke er medlemmer er det 50,- for å 
delta. Betales ved oppmøte. Påmelding til Veronica på tlf. 959 08 483 eller mail: 
veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
 
- Ridetur 28.04 
Rideturen finner også sted på Sele og vi er klare til å ri ut kl 12.00. Møt derfor opp i god 
tid. Her er også alle velkomne. Med og uten hest, store og små. Husk gode klær og godt 
humør. 
 
- Hingsteutstilling 02.05-04.05 
Som vanlig holdes utstillinga på Nordfjordeid. For de av dere som skal opp med hingst, 
så er innmeldingsfristen 20. mars 
 
- NM for fjordhest 2013 08.07-13.07 
Eid Ride og Kjøreklubb og Eid fjordhestlag er i år arrangører for NM i fjordhest. NM skal 
holdes på Nordfjordeid. Det vil etter hvert komme mer info på 
www.fjordhestnm20113.com  
 
- Nordisk Mesterskap for fjordhest 2013 02.08-04.08 
Nordisk mesterskap holdes i år i Danmark på stutteri Birken, Herredsvejen 3, 8832 Skals.  
 
Innleveringsfrister til Jærblakken 
Jærblakken nr 2 13/5-13 
Jærblakken nr 3 12/8-13 
Jærblakken nr 4 14/10-13 

 

 

 
 
 
 

Mona Hatteland og Florian 

«bader» 

 

Foto: Ingvild Surdal 

 

mailto:veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
http://www.fjordhestnm20113.com/
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12 ÅRS HOPPE TIL SALGS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukkys Lilje er født i 2001, og har tredjepremie fra utstilling som treåring.  
E. Grimset Jarl u. Lukky ue. Steinfinn. Lilje kan avle rødblakke føll pga mor er rødblakk. 
 
Lilje er kjørt med høye og lave drag, kjørt i tospann og dratt tømmer med elevene på 
landbruksskolen KVS-Lyngdal. Hun har også blitt trent som ponnitraver, men har ikke 
startet løp. Blir for tiden mest brukt som ridehest på tur og litt bane, kan være sprek på 
tur og bør ha en noe øvet rytter, reagerer ikke på trafikk, hverken biler, motorsykler, 
vogntog etc. Sluttmålt kat. 1 ponni, 148 cm. 
 
Passet med hovtrim, vaksine og ormekur. Gått barfot siden september i fjor, men er 
også grei å sko. Selges for oppdretter, hel- eller halvfor kan også være aktuelt. 
Prisantydning 23.000,- med utstyr, åpen for bud. Kontakt Karoline på tlf. 992 81 881 
eller mail sjobeng@hotmail.com  
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LITT BILDER FRA 2012:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karianne Hogstad Sveinsvoll 
11 uker gammel, iført 
fjording body og ridebukse 
på sin første utstilling 
Kombinertsjå Øksnevad 18 
aug. 

Florian e. Frederik Skovå 
prøver å finne veien i 
snøkaoset vi var så" heldige" 
å få oppleve i desember. 
 
Foto: Mona Hatteland 

Hoppe: Bjellands Luna e. 
Eikåsen Gullfaks.  
Føll: Sire Ajslynn e. Glibings 
Asj  
 
Foto: Monica Time 
Hatteland 

 

Berge Tekla e. Aser protesterer 
litt under trening.  
 
Legg merke til rytter Karoline 
Sire som rir uten sal! Viser at en 
god sits er viktig. 
 
Foto: Ingvild Surdal 
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STATUTTER FOR JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN 2013 

 
1. Generelt 

Vi i styret vet at det er mange aktive fjordhestekvipasjer i fra vårt distrikt, innen 
både ridning og kjøring. Dessverre er bare et fåtall av disse medlem hos oss. Vi vil 
derfor prøve å ha en «cup» i forsøk på å rekruttere flere av disse. Vårt formål er 
altså å samle et større fellesskap med alle oss som har nettopp fjordingen som 
favoritt. 
 

2. Gjennomføring 
Rytter/kusk må selv sende inn sine resultater (f.eks link til horsepro) innen 
utgang av året. Stevnet må være i regi av Norges Rytterforbund, alle 
stevnekategorier og klasser teller likt. Klubbstevner er likevel ikke gjeldende. 
 

3. Deltakere 
Rytter/kusk kan starte med så mange hester han/hun selv ønsker, men det må 
være fjordhest. Det settes også krav om at denne må være registrert hos Norsk 
Hestesenter. 
For å delta i cupen betales det en engangsavgift pålydende 50,- til JFLs konto 
3325.25.02489. Man må også ha betalt medlemskontingent til JFL for 
inneværende år. 
 

4. Poengberegning 
Start gir 1 poeng per klasse, plassering gir 2 poeng, og første plass gir 3. poeng. 
Styret i JFL er ansvarlig for poengutregning etter at cup deltager selv har sendt 
inn sine resultater. Hvis to eller flere deltagere har like mange poeng, vil den 
med flest starter vinne. 
 

5. Premiering 
JFL deler ut vinnerdekken til vinner av cupen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Amandus & Cathrine Bø Vilmar & Ane Haugvaldstad 

Florian & Mona Hatteland 
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INFORMASJON 
 
 
Styret 2012 består av: 
 
Leder: Stian Nesvik 
Nestleder: Nina Aarsvoll 
Sekretær: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Kasserer: Karoline Sire 
Styremedlem: Mona Hatteland 
1. Varamedlem: Lene Gundersen 
2. Varamedlem: Inga Skretting 

95760445 nesvik.maskin@gmail.com  
97655256 aarsvoll@hotmail.com  
95908483 veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
99281881 sjobeng@hotmail.com  
97631293 Mona_pink89@hotmail.com  
47863946 subaru_lene@hotmail.com  
ingaskretting@gmail.com  

 
 

www.jaerenfjordhest.net 

 

Medlemskap i Jæren Fjorhestlag koster 200,- pr år. 
Det er lett å bli medlem. Du betaler 200,- inn på konto nr. 3325.25.02489, merkes med 

navn og adresse, (evt mailadresse) og vips du er medlem! :) 
 
 
KURS: Medlemmene våre får rabatt og fortrinnsrett ved kurs i regi av laget. 
 
FØLLMØNSTRING: Lavere avgift ved deltagelse på den lokale føllmønstringa for 
medlemmer i lokale raselag for gjeldene raser (åpent for de tre norske hesterasene) 
 
LEIE AV HESTEHENGER: Dobbel Tredalhenger, 2007 mod. står på Nærbø.  
Er du interessert? For medlemmer: Dag 200,-/helg 400,- For ikke medlemmer: Dag 300,-
/helg 500,- 
Kontakt Stian Nesvik på telefon 957 60 445. 
 
JÆRBLAKKEN: Opplaget er på omkring 90 og bladet blir sendt til alle medlemmer i JFL. 
Annonse i Jærblakken er gratis for alle medlemmer (bør ha med hest å gjøre). Har du et 
innlegg til Jærblakken, send det på mail til Veronica H. Sveinsvoll. 
 
LAGSJAKKE: JFL har fått en flott lagsjakke med logoen på ryggen og skrift på høyre arm. 
Pris for disse er 350,- Ta kontakt med Stian Nesvik for kjøp av jakke. 
 
LAGSKJERRA: Kjerra til JFL kan lånes gratis av medlemmene i laget. Flott til oppdrag ol. 
Kjerra kan brukes til en hest eller tospann. Også bakom bil. Lagskjerra skal leveres i 
samme stand som ved utlevering. Vil bli stående på Sele, kontakt Lene G. Grødeland for 
leie. 
 

mailto:nesvik.maskin@gmail.com
mailto:aarsvoll@hotmail.com
mailto:veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
mailto:sjobeng@hotmail.com
mailto:Mona_pink89@hotmail.com
mailto:subaru_lene@hotmail.com
mailto:ingaskretting@gmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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