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Augustus Solberg hilser alle som var på medlemsmøtet, og 

håper å få se de alle igjen på årsmøtet. 
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Redaktøren har ordet 
 

2014! Nytt år og nye utfordringer.  

Til når har ikke vinteren vært snill med  

oss, bare regn og vind. Vi var heldige og 

fikk et lite hint av snø før jul, men det  

var det hele. Jeg var så heldig at den ene dagen 

snøen var på sitt beste, skulle jeg på nissefest hos naboen. Da måtte selvføl-

gelig det drektige hormonfylte trollet mitt Sanita spennes foran 

den noe slitte trilla å kjøre oss på fest. Viktig og ankomme fest  

med stil, og det gjorde vi.Dette er noe som må gjentas. Håper flere av dere 

fikk utnytte det lille vi hadde med snø sammen med deres kule gule.  

Samtidig må vi krysse fingrene for at våren er snill med oss når den 

kommer, og at de som skal sette nesen mot Nordfjordeid i år slipper 

snø og kulde. For de som ikke har fått det med seg, hingsteutstillinga i 

Nordfjordeid er 1.-3.mai, innmeldingsfrist er 20. mars.  

Det er igjen tid for betaling av medlemskontingenten. Betalingsinfo finner 

dere i bladet, og jeg vil informere om at de som ikke betaler, får heller ik-

ke tilsendt Jærblakken. Vi må være litt strenge. Det koster tross alt å lage 

blad, og ingen har ubegrensede midler. 

Det er snart tid for årsmøte, og da håper jeg at flest mulig av dere klarer i 

finne veien til Vigrestad. Da vil det også holdes premiering av vinner av 

cupen.  

 

 

Ha en fortsatt god vinter alle fjordhestvenner. 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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Jæren Fjordhestlag kaller inn til  
Årsmøte 

12/2-14 kl.19.00 
Hos Sigmund Nesvik, Haugstadveien 10, 4362 Vigrestad 

 
Innkomne saker må være styret i hende innen 1. februar. 

Det blir enkel servering. 
 

SAKSLISTE: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder og to medlemmer til å skrive under protokollen 

3. Godkjenne årsmeldingen for 2013 

4. Godkjenne regnskapet for 2013 

5. Fastsette medlemskontingent for 2015 

6. Valg av utsending til årsmøtet i Rogaland Fjordhestlag 

7. Innkomne saker 

8. Valg 
 

VALGNEMNDA SI INNSTILLING TIL STYRET FOR ÅR 2014: 
Leder: Stian Nesvik – på valg 

Nestleder: Nina Aarsvoll 
Sekretær: Veronica Hogstad Sveinsvoll  

Kasserer: Karoline Sire 
Styremedlem: Lene G. Gundersen – på valg 

1. Vara: Mona Hatteland – på valg 
2. Vara: Inga Skretting   

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

Revisorer:  
Reidar Eiliv Time – på valg  

Einar Ask – på valg 
 

Valgnemnda har bestått av:  
Tore Sæland – på valg 

 
For å ha stemmerett på møtet, må kontingent for 2013 betales innen 8/2-14 
For nye medlemmer av året, må kontingenten for 2014 betales innen 8/2-14 

 
 

 

 

 



4 

 

Styret har hatt seks ordinære styremøter og har behandlet 23 bokførte saker.  
  

Jæren Fjordhestlag har hatt 60 betalende medlemmer i 2013.  
Møtte på årsmøtet til RFL: Stian Nesvik og Sigmund Nesvik 

Møtte på årsmøtet i NFL: Stian Nesvik, Tore Sæland og Sigmund Nesvik 

JÆREN FJORDHESTLAG SINE AKTIVITETER I 2013: 

MEDLEMSBLADET: Jærblakken ble gitt ut i fire utgaver som vanlig, 15. årgang. 
 
HINGSTEHOLD: På grunn av for få påmeldte hopper ble det ikke slipp i regi av laget i år. Det var der-
imot privat slipp med den 1. premierte hingsten Dalargutt på Foss Eikeland 
 
HESTEHENGER: den sju år gamle Tredalhengeren 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 Nær-
bø 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 opp-
drettet i laget, skal få 1 års gratis medlemskap hos oss. Ved salg kan Veronica H. Sveinsvoll kontaktes.  
Prisen for medlemskap ellers er kr. 300,- i året. 
 
UNGHEST UTSTILLING PÅ ØKSNEVAD: 25. mai. Sju møtende unghester, resultat i Jærblakken nr. 2/ 
13. Beste fjordhest var Stella, eid av Jostein Østrem.  
 
FØLLMØNSTRING, BJERKREIM 29. SEP: 18 føll og åringer av de tre norske rasene fjording, N/L-hest 
og døl møtte. Elleve møtende fjordhestføll kom til Vikeså søndag den 29. sept. Resultat og bilder i Jær-
blakken nr 4/13. Dagens føll: Beste fjordhestføll var Blikra Joker, oppdrettet av Gurine Blikra. Som i 
fjor inngikk føllmønstringen som en del av prosjektet Fokus Unghest og vi kunne derfor søke om øko-
nomisk støtte derfra. 
 
KONKURRANSER: Jæren Fjordhestlag cupen ble holdt for første gang i 2013. Det var 3 deltagere, og 
vinner av cupen er Mona Hatteland og Florian med 27 poeng. Gratulerer! 
Det var ingen fra laget som deltok på NM i Nordfjordeid eller Nordisk i Danmark i år. Men vi har hatt 
flere medlemmer ute på lokale stevner, ingen nevnt, ingen glemt. (Vi setter pris på reportasjer til Jær-
blakken). 
 
FOKUS UNGHEST: Modul A00 føllkurs i sammenheng med føllmønstringen på Bjerkreim.  
Modul B4 Utstillingsforberedene kurs på Sele 14/4-13. 20 personer og 7 hester møtte, på tross av pis-
kende regn.  
 
MEDLEMSKVELD: Mandag 2. desember, i år var vi hos Sigmund Nesvik på Vigrestad. 24 medlemmer 
møtte. Det ble holdt Fjordhest quiz. 
 
LAGSJAKKE: svart med JFLs logo på ryggen og en arm koster 350,-For kjøp av jakke kontakt Stian 
Nesvik 
 
INTERNETT: Hjemmesiden vår finner du på www.jaerenfjordhest.net. I tillegg er vi på facebook, i 
skrivende stund har vi 90 medlemmer her. 

 
Regnskap og evt. Revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. 

http://www.jaerenfjordhest.net/
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VEDTEKTER 

Vedtatt på årsmøte 11. mars 2013 

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 til-

knyttet 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 for inneværende år,  

mister stemmerett og 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 demonstrasjoner  

i kjøring, ridning, hovstell, skoing og annen praktisk bruk. 

4. 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 ett medlemsblad, og 

minst èn annen kanal, med minst åtte dagers varsel. Årsmøtet velger selv møteleder. Leder og 

vara velges for ett år om gangen, de andre styrevervene velges for to år. Revisorer velges for 1 

år om gangen, valgkomite for tre år. Ved likt antall stemmer i personvalg, skal det holdes lodd-

trekning. Vanlige saker avgjør en med vanlig flertall av de møtende. Står stemmene likt i vanli-

ge saker, gir lederen sin stemme utslaget. 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 enkeltmedlemmer til styret minst en måned,  

eller innen gitt frist, før årsmøtet. 

8. Fastsette medlemspenger. 

 

§10 

Styret fører møtebok/referat. Det velger selv nestleder og kasserer. Styret fastsetter lønn til kas-

sereren. Styret kan gjøre vedtak når tre av medlemmene er til stede. Det gir den nødvendige in-

struks 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 om-

rådet 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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Som oppvokst i Lyngdal er dyrskuet årets store 
begivenhet. Det har enda ikke vært et år uten at 
jeg har vært til stede. Som baby og ettåring kun 
innom i barnevogn, som toåring fikk jeg min 
første opplevelse på hesteryggen.  Det var alltid 
ponniridning i sammenheng med utstillingen, 
og blant dem en liten hvit en. Alle småjenters 
drøm er vel en hvit ponni? I alle tilfeller har jeg 
blitt fortalt at jeg var sur og gretten heeelt til 
jeg fikk ri på nettopp DEN. Min far måtte stå i 
kø med meg flere ganger, helt til den hvite 
ponnien tilfeldigvis var ledig akkurat i det det 
var min tur.  
Lykken var derimot kortvarig, for det var truk-
ket strømledninger bort til tivoliet, og noen 
hadde gjort ett eller annet feil i strømboksen, 
slik at det var strøm på gjerdet rundt ponnirid-
ningen. Den ellers så trauste hvite fikk seg en 
karamell og gikk opp på to, og stakkars lille 
meg gikk så klart rett i bakken. Jeg gråt og gråt 
og gråt –helt til min mor gikk med på å gå tilba-
ke til hestene med meg å la meg ri på den hvite 
ponnien igjen. 
Som 11åring fikk jeg for første gang være med 
på selve utstillingen, med klargjøring av hester, 
og leiehjelp, og siden har jeg vært fast inventar. 
Da jeg var 15 år hadde min mor gjort den store 
feilen å bestille en ukes ferie for hele familien i 

Portugal, akkurat den uka dyrskuet var. Om 
hun fikk igjen pengene for min billett aner jeg 
ikke, men jeg kan garantere at jeg ikke var på 
flyet da det gikk. Sannsynligvis sto jeg i stallen 
og vasket hest, og godt var det at jeg ble hjem-
me, for hesten fikk rød sløyfe, og gavepremie 
for både god rideprøve og kjøreprøve.  
Den gang hadde vi sol og fint vær. Det var alltid 
fint vær på utstillingene før i tiden, det er jeg 
heeelt sikker på! Mens nå er det nesten aldri 
fint vær. Og med dette i tankene reiste jeg til 
Lyngdal med ny regnjakke, regnbukse, regn-
frakk og regnponcho, og selvfølgelig gode støv-
ler. Det var en fryd å spasere tørr og varm 
gjennom en kraftig regnbøye mens folk sprang 
som gale rundt meg for å søke ly for dråpene. 
Det var dessuten en fryd for øyet å se på alle de 
fine hestene. Det var faktisk opphold og greit 
vær frem til mønstring og premieutdeling var 
over. 
Toppbilde er av Team Jæren, fra venstre: Lene 
og Ronja, Britt Synnøve og Gulldåkka, Stian og 
Liana, Mona og Florian, Unni og Lilja. 
Det heter jo at det er bedre sent enn aldri, så 
her kommer resultater og bilder av oppmøtte 
hester: 
 

 

 

 

 

 

 

Kombinert utstilling i Lyngdal 7. september 2013 
Foto og tekst av Karoline Sire 

Florian viste gode bevegelser og gjorde seg fortjent til en V1. pr. (Vallak 1. pr.) og ble stilt som nummer 1 i kvalitet. 
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Leidi Lill e. Haugjo u. Valdresjenta e. Buros 
Eier: Christine Åsegård, BYGLAND    
Oppdr: Olav Andrew Handeland, EIKEN 
3. pr. Lettbygd hoppe av bra type. Langt hode, 
litt kort hals. God manke. Steil skulder. Mus-
kelfattig rygg, velformet kryss. Lange under-
lår, grunne lår. Føre bein, men inntåa begge 
frambein. Noe inntåa begge bakbein. Stiv bak-
beinsføring i skritt og trav. Aktivt trav. 
 7-7-7-7-7-9-9 

Nesviks Liana fikk også vist frem sine gode 
bevegelser, hun fikk sløyfe og 1. kvalitet. 

Hele to førstepremier ble utlevert blant fjor-
dingene, her er det Lindeli Gulldåkke som får 

utlevert sine premier. 

Noen husker kanskje distansehesten Apalhaugs 
Lilja fra tidligere utgave av Jærblakken, her ven-
ter hun på kjøreprøven sin, og viser sin allsidig-
het også utenom distanseridning. 

 

Ikke bare vi «gamle» som stiller hest, yngre 
generasjoner får også slippe til.  
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Hauklandstulla e. Haukland u. Astrid e. 
Knutsblakken 
Eier: Anne J Horrigmo, LILLESAND   
Oppdr: Hallgeir Rønnevik, UKJENT 
3. pr. Langlagt hoppe av god type. Pent hode, 
kort hals. God manke. Godt bogleie. Middels 
langt, velformet kryss. God muskelsetting. 
Umarkerte ledd. Fyller i ledd. Godt skritt. God 
skulderfrihet i trav, men ujevn bakbeinsføring. 
8-8-7-7-7.5-8.5-9 
 
 
 
 
 
Myrlill e. Niklas u. Myrill e. Myrmann 
Eier: Liv Goa, LYNGDAL    
Oppdr: Liv Goa, LYNGDAL 
3. pr. Mektig hoppe av bra type. Stort hode. 
Steil bog. God og lang manke. God overlinje. 
Umarkerte ledd. Fyller og kniper under hase-
ne. Skrur bak. Veivinnende skritt. Ledig trav, 
men på framparten. 7-7.5-6-7.5-7-9-10 
 
 
 
 
 
Apalhaugs Lilja e. Steffar u. Cathrine e. 
Haugjo 
Eier: Unni Marina Berge, SANDNES   
Oppdr: Sverre Wathne-Mari Wathne,  
SANDNES 
3. pr. Lettbygd hoppe av bra type. Pent hode, 
god hals og manke. Oppskutt lend. Kort, men 
velformet kryss. Snau muskelsetting. Små kne-
ledd. Parallellforskjøvet begge frambein. 
Overbein høyre frampipe, ellers tørre bein. 
Noe små høver. Skrur bak. Aktive bevegelser. 
 7.5-7-6-8-7-8-9 
 
Grytemarks Bea e. Lunner Gråen  
u. Isis e. Merkur 
Eier: Kvs- Lyngdal AS, LYNGDAL    
Oppdr: Turid Korsmo Haugen, VÅLE 
3. pr. Langlagt hoppe av god type. Pent hode. 
God hals og manke. Godt kryss. Litt inntåa 
venstre frambein. Føre bein. Kniper under 
hasene. Ledig skritt. Aktivt trav, men faller på 
framparten. 8-8-7-7-7.5-8-9 
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Lindeli Gulldåkka e. Eikåsen Gullfaks  
u. Åsdokka e. Ernarson 
Eier: Egil Ove Lindeli, SIRA    
Oppdr: Egil Ove Lindeli, SIRA 
1. pr. 1. kv. Harmonisk hoppe av meget god 
type. Vakkert hode, godt uttrykk. Middels lang, 
velformet, vel ansatt hals. Rund manke, vel-
formet og godt muskelsatt kryss. Føre bein. 
Svakt inntåa begge frambein. Ledig, veivin-
nende skritt. Ledig trav med god bæring. 9-9-
8-9-9-8.5-9 
 
 
Seles Ronja e. Herman u. Eiken Runa e. Frede-
rik Skovå 
Eier: Lene Grødeland Gundersen, VOLL    
Oppdr: Kjellaug Gundersen og Tore Sæland, 
VOLL 
2. pr. 1. kv. Feminin hoppe av meget god type. 
Pent hode, velformet hals. God bog. Lang, men 
umarkert manke, god overlinje. Velformet 
kryss, god muskelsetting. Umarkerte ledd. 
Tørre bein. Veivinnende skritt. Bærig trav, 
men spent i overlinje. 9-8.5-7.5-8-8.5-10-9 
 
 
 
Sverre e. Sander u. Sara e. Dimlar 
Eier: Kvs- Lyngdal AS, LYNGDAL    
Oppdr: Inga Skretting, VOLL 
V3. pr. Vallak av bra type. Pent hode, godt ut-
trykk, kort hals. Lang, men steil bog. Godt 
markert manke, middels langt, velformet 
kryss. God muskelsetting. Passe føre, men ikke 
helt tørre bein. Ledige, gode bevegelser.  
7-7.5-7-8.5-7.5-7-8 
 
 
 
 
 
 
 
Simona e. Lia Rappen u. Shakira e. Kneist 
Eier: Jostein Østrem, HOVSHERAD    
Oppdr: Jostein Østrem, HOVSHERAD 
Sløyfe, 1. kv.  Feminin unghoppe, noe kort, 
men velformet hals. God bog og overlinje. Vel-
formet kryss. God muskelsetting. Runde fram-
knær. Ledig skritt, lett trav. 8.5-8-7-8-8 
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Nesviks Liana e. Prins Eikås u. Husvegline e. 
Prydar 
Eier: Stian Nesvik, NÆRBØ    
Oppdr: Stian Nesvik, NÆRBØ 
Sløyfe, 1. kv. Oppsynt, velutviklet åringshop-
pe av meget god type. Pent hode, vel ansatt 
hals. God bog og overlinje. Velformet kryss. 
Føre, velstilte bein. Ledig, veivinnende skritt. 
Aktivt med noe stiv bakbeinsføring i trav.  
9-9-8.5-8-9 
 
 
 
 
 
 
 
Florian e. Frederik Skovå u. Kvamejenta  
e. Ljos Ninn 
Eier: Mona Hatteland, VIGRESTAD    
Oppdr: O. Kverme-Nina Kristiansen, SIREVÅG 
V1. pr. 1. kv.  Oppsynt, harmonisk vallak med 
godt preg. Pent hode. Middels lang, vel ansatt 
hals. Steil bog, god overlinje. Føre, velstilte 
bein. Taktfast, ledig skritt med godt over-
tramp. 9-9-8.5-10-9-8-9 
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Terminliste 2014 
Alle innmeldinger foretas via www.nhest.no eller sendes til Norske Hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena innen fristen. Innbe-

taling foretas til angitt kontonr. Samtidig med innmeldingen dersom ikke annet er oppgitt 

Fylke Sted Type utst. 
Dato 

ønsket 

Innm. 

frist Kontaktperson, Informasjon 

Buskerud Nesbyen Kombinert 14.jun 15. mai 
Hallingdal hesteutstilling v/Mattis Asplin, tlf 915 91 770 og Nina 

E. Høgmo, tlf 917 63 265. Kontonr.2324.16.38561 

Finnmark Tana Kombinert 31.aug 01.aug 
Eva Britt Birkenes, tlf 78 96 39 04/46 81 57 14. Kontonr. 

0530.42.39893 v/SU for hest i Finnmark 

Hordaland 
Bergen Unghest 26.mai 25.apr Hordaland Hest v/Therese Selle, tlf 917 59 219. Kontonr. 

3624.52.98441 Bergen Kombinert 30.aug 01.aug 

Møre og 

Romsdal 

Ørsta Unghest 26.apr 01.apr 
Lisbeth M. Myklebust tlf. 971 67 490. Innmeldingsavgiften beta-

les kontant ved fremmøte. 

Gjermundsnes Unghest 29.mai 01.mai 
Ingrid Aarnes, tlf. 958 72 738. Innmeldingsavgift betales kontant 

ved fremmøte. 

Sunndal Kombinert 06.sep 01.aug 
Nils Haugen tlf. 913 50 991. Innmeldingsavgiften betales kontant 

ved fremmøte. 

Nordland 
Sortland Kombinert 16.aug 15.jul Kirsti V. Andersen, tlf. 926 00 972. Kontonr. 4602.60.26059 

Sømna Kombinert 20.sep 20.aug Linda Sørfjell Wærstad, tlf. 924 93 347. Kontonr. 4536.47.25586 

Nord-

Trøndelag 
Namdal Kombinert 13.sep 10.aug 

Nina G Ahlin, tlf. 95 83 1091. Kontonr. 4448.11.83259, Grong 

Hestesportsklubb. Hestival. Uoffisiell føllklasse. 

Oppland 

Stav Unghest 24.mai 01.mai 
2-åringer og 3-årshopper. Svein Austlid, tlf 61 27 61 54/41 44 10 

82. Kontonr. 2002.07.12032, v/Stav BA 

Lom Åringer 07.jun 15.mai 
Ottadalen Dølahestlag v/Hanne M. Engen tlf. 416 86 711. Bare 

åringer. Kontonr. 2085.63.46278 

Starum Kombinert 23.aug 20.jul 
Norsk Hestesenter tlf 61 16 55 00. Innmeldingsavgiften fakture-

res. Åpen for alle raser. Sentralutsilling for nordlands-/lyngsghest. 

Stav 
Hopper og 

vallaker 
20.sep 20.aug 

Norsk Hestesenter tlf 61 16 55 00. Innmeldingsavgiften fakture-

res. Åpen for alle raser. 

Rogaland 

Sauda Unghest 10.mai 10.apr 
Jodvar Herheim, tlf. 911 19 950. Kontonr. 3212. 07.08820 v/SU 

for hest i Rogaland 

Haugesund Unghest 24.mai 25.apr 
Njård Fjordhestlag, v/Merethe Birk, tlf. 930 81 618 Kontonr. 

3212.07.08820 

Øksnevad Kombinert 01.jun 01.mai 
Samarbeidsutvalget for hest i Rogaland v/Stian Nesvik, tlf. 957 

60 445 Kontonr. 3212.07.08820 

Sogn og 

Fjordane 

Nordfjordeid Unghest 29.apr 01.apr 
Sogn og Fjordane hest v/ Jostein Vonheim, tlf. 57 86 48 00/90 02 

48 50. Kontonr. 3705.03.61307. 

Førde 

Unghest 27.jun 15.mai Sogn og Fjordane hest v/ Jostein Vonheim, tlf. 57 86 48 00/90 02 

48 50. Kontonr. 3705.03.61307. Jubileumsutstilling med unghest-

finaler for fjordhest 
Hopper og 

vallaker 

28.-

29.jun 
15.mai 

Sør-

Trøndelag 

Orkdal Unghest 05.mai 01.apr 
Orkdal Travklubb v/Frank Westberg, tlf. 91 60 54 60. Kon-

tonr.4270.31.00494 

Ørlandet Kombinert 27.apr 01.apr 
Ørland Travklubb v/Arild K. Sandvik, tlf. 975 03 220. Kontonr. 

4290.20.38358 

Telemark Seljord 

Hopper og 

vallaker 
13.sep 10.aug Telemark Travforbund og Telemark Hesteforening v/ Tore 

Svendsen, tlf. 905 85 783. Kontonr. 2610.15.20926 
Unghest 14.sep 10.aug 

Troms Olsborg Kombinert 13.sep 10.aug 
Nord-Norsk Hestesenter v/ Ragnhild Olsen, tlf. 991 14 428. Inn-

meldingsavgiften faktureres. 

Vest-

Agder 
Lyngdal Kombinert  06.sep 01.aug 

Dyrskue i Lyngdal v/Arnt Olav Penne, tlf. 38 39 43 98/91 14 88 

98. Kontonr. 2801.03.02511 v/Lyngdal dyrskue. 

Vestfold Jarlsberg Kombinert 24.mai 25.apr 

Ustillingskomiteen for hest i Vestfold v/Njål Kverneland, tlf. 33 

06 26 06/90 79 61 61. Innmeldingsavgift til Mette- Marit Kværne, 

kontonr. 1594.36.21761. Åpen for alle raser. Sentrealutstilling for 

tinkere. 

Østfold Momarken Kombinert 29.mai 01.mai 
Hesteutstillingen i Østfold v/Olav Stormorken, tlf. 99 71 80 18. 

Kontonr. 1594.36.85433. 

Med forbehold om endringer. Innmeldingsavgiften skal betales for alle katalogførte hester. Det må være minst 20 påmeld-

te hester i offisielle klasser for at det skal avholdes utstilling, og minst 60 hester for at det skal kunne arrangeres utstilling 

over 2 dager. Alle utstillinger er åpne for alle raser. Priser: kr 500,- i hoppe og vallak klasser, kr 400,- for unghestklasser 

http://www.nhest.no/
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STATUTTER FOR JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN 2014 
 

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 videreføre cu-
pen vi startet i 2013 i et forsøk på å rekruttere disse. Vårt for-
mål er altså å samle et større fellesskap med alle oss som har 
nettopp fjordingen som favoritt, samtidig som vi ønsker å opp-
fordre alle til å bruke fjordhestene sine aktivt i sporten. 
 

2. Gjennomføring 
Rytter/kusk må selv sende inn dokumentasjon på sine stevne-
starter og resultater innen utgang av året. Benytt f.eks. link fra 
horsepro, sendes til styret, se hjemmesiden for mailadresse. 
Stevnet må være i regi av Norges Rytterforbund, eller tilsva-
rende utenlandsk instans, alle stevnekategorier og klasser tel-
ler 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 krav om at hesten må være registrert hos Norsk 
Hestesenter, med rødt eller blått pass. Poengberegningen går 
per ekvipasje, og cupavgift betales per ekvipasje. 
For å delta i cupen betales det en engangsavgift pålydende 50,- 
til JFLs konto 3325.25.02489. Man må også ha betalt med-
lemskontingent 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 delta-
ger selv har sendt inn sine resultater. Hvis to eller flere delta-
gere har like mange poeng, vil den med flest starter vinne. 
 

5. Premiering 
JFL deler ut vinnerdekken til vinner av cupen.  
 
Resultater JFL cup 2013 
 
1. Mona Hatteland, 27 poeng,  
16 stevner, 3 plasseringer, 4 første plasser 
 
2. Unni Marina Berge, 13 poeng,  
10 stevner, 1 plassering, 1 første plass,  
 
3. Cathrine Bø, 5 poeng,  
3 stevner, 2 plasseringer, 
 

GRATULERER! 

Bedekningstall  
Fjordhest 2013 

Hingst Antall 
hopper 

Augustus Solberg 3 
Balder Mann 4 
Dalargutt 4 
Fjelltor 11 
Fløgstad Odin 17 
Gråggi 11 
Hermann 7 
Hildemann 1 
Kneist 2 
Kornvin Freidig 12 
Leirdals Odin 1 
Lyngheims Grane 1 
Myklemann 9 
Nesviks Sebastian 8 
Ninjar 25 
Nytuns Heiden 3 
Oppdals Ask 6 
Reimar 3 
Rudsmo Robin 4 
Rudsmo Råssar 2 
Rønning Gubben 15 
Sander 2 
Severin 9 
Skraaruds Gråtass 6 
Smedsmo Major 4 
Sofin 1 
Søljo 3 
Terne Prins 1 
Turbo Romeo 4 
Veslefrikk Roman 6 
Volls Birk 12 
Sør Samiro 6 
33 hingster 203 
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Hvem har vel ikke drømt om å kunne ri hesten 
sin uten hodelag og bitt og noen hjelpemidler og 
likevel utføre vanskelige dressurøvelser? Det har 
i hvert fall jeg. Det er bare et problem, hesten 
min har ikke alltid like lyst som jeg til å gjøre 
disse vanskelige øvelsene :p 
For en del år siden så jeg en video på internett 
hvor internasjonale konkurranseryttere tok ho-
delagene av hestene sine og fortsatte å ri rundt 
uten, mens de hoppet høye hinder, red flotte 
skjenkevikninger (hesten krysser bena og går 
sidelengs) og så videre. Det var en mann som het 
Pat Parelli som underviste disse rytterne. 
Amerikanske Pat Parelli har laget et eget pro-
gram som kalles 7 games, eller de 7 lekene, Pa-
relli programmet er dermed en slags «gren» in-
nenfor natural horsemanship. Etter å ha lest litt 
om hva dette gikk ut på, fant jeg ut at det var 
nøyaktig det jeg og min hest trengte! De 7 lekene 
tar for seg alt man gjør til daglig med hesten, og 
alle former for trening.   
 
I Rogaland finnes det altså Parelli autorisert in-
struktør, jeg hadde hørt mye positivt om henne, 
og meldte meg på en gruppetrening en lørdag. 
Det gikk ikke lange tiden før jeg meldte meg på et 
helgekurs også, med ridning som hovedfokus. 
Faktisk så jobbet vi fra bakken i hvert fall halve 
tiden med praktiske øvelser, men alt for å forbe-
rede ridningen, sånn at dette skulle gå enklere. 
Etter selv å ha blitt mer bevisst på signalene mi-
ne, og hvordan jeg bruker dem, har jeg fått en 

hest som har mer respekt for signalene og blir 
mye mer lettridd på omtrent alle mulige måter.  
Ei taugrime og en pinne var ikke det jeg så for 
meg skulle hjelpe meg mest i dressurridningen 
min, men det er jo mange veier til Rom, tross alt.  
De 7 lekene består av: 
 
The friendly game, «vennskapsleken» 

Går ut på å få hesten til å stole på deg, slik at du 

kan ta på alle kroppsdeler. Både med hånden og 

andre gjenstander. Selv har jeg prøvd med en 

oppslått paraply, og kan se at hesten er en smule 

skeptisk, så vi må jobbe videre med dette. Mange 

farlige situasjoner kan unngås, om du har en hest 

som stoler 100% på deg. 

 
The porcupine game, «pinnsvin-leken» 

Her lærer hesten å flytte seg for jevnt press. Man 
begynner med et helt lett press, og øker til grad-
vis sterkere press (som et pinnsvin som tar ut 
piggene), til hesten reagerer. Veldig viktig å alltid 
begynne med det letteste presset, selv om du vet 
at hesten ikke reagerer på det. Hvis du alltid be-
gynner med et hardt press, lærer aldri hesten å 
flytte seg for lette berøringer. Man deler det i fire 
faser, der den første går ut på å berører pelsen, 
den neste huden, den tredje muskler, og den 
fjerde bein. Så snart hesten reagerer tar man 
bort presset, gir hesten en pause, og begynner på 
nytt med fase 1. Pausen gir hesten litt tid til å 
«forstå» hva som skjedde, og det går ofte veldig 
fort før de reagerer på mindre press neste gang. 

Parelli Natural Horsemanship 
Tekst: Karoline Sire 
Foto: Mona Ulas 
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Hvem har vel ikke stått på stallgangen og lent seg 
på en hest som presser i mot når man vil ha den 
til å flytte seg sidelengs? Dette er også veldig nyt-
tig på en sjenkeldød hest, eller en hest som er 
hard i munnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Her bruker jeg jevnt press for å få hesten til å ta 
hodet nedover. Det er ikke å få hodet ned som er 
målet, men at hesten skal gi etter for press. Fase 
1 vil være å la hendene gli langs tauet med åpen 
håndflate, for å lukke dem mer og mer, til man 
har et ganske kraftig drag nedover tauet i fase 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En løpsk hest kan stoppes med en såkalt «en 
toms stopp», hvor man bruker jevnt press ved 
hjelp av tau i grima til å snu hestens hode  
(å dra i begge tøylene er ofte lite effektivt), 
 så den ikke fortsetter fremover. 

 
 

The driving game, «kjøre-leken» 

Denne leken lærer hesten å vike for et rytmisk 
«press», ideelt sett uten berøring, slik at man kan 
bruke det på avstand. Eksempel kan være f.eks. 
pisken din når du kjører hesten, eller longerer, vi 
bruker den til å vise retning eller tempo.  
Jeg har selv fått prøve meg med en 22 fots line 
(ca. 6,5 meter) og kan nå få hesten til å rygge til 
enden av denne med å bevege på en finger (fase 
1) evt. hele hånden (fase 2) om det går litt i stå. 
Veldig kjekt å kunne dette om man ikke liker å bli 
trødd ned av hesten sin. 

 
The yo-yo game, «yo-yo- leken» 

Her går man videre på det man allerede har lært, 

og sender hesten fra seg med f.eks. driving game, 

og dermed tar man hesten til seg igjen, f.eks. med 

procupine game.  ALT som påfører et jevnt press 

er en del av procupine game. Når man leier hes-

ten etter grime/leietau vil grime avgi et jevnt 

press, og for at hesten skal følge villig etter deg 

må den lære og gi etter for press. 

 

The circling game, “sirkel-leken” 

Sirkel-leken består av å sende hesten ut på en 
sirkel, «tillate» hesten å gjøre jobben sin, som i 
dette tilfellet er å gå på en sirkel, og deretter ta 
hesten til seg igjen. Må ikke forveksles med long-
ering. Man gjør ikke dette for å trene hesten fy-
sisk, men mentalt, og hesten går som regel ikke 
mer enn 2-4 runder. I mens står man urørlig, 
med mindre hesten stopper, bryter ut etc. Da har 
man muligens gjort det for vanskelig for hesten 
sin. Når man blir flink til dette skal man kunne 
jogge/løpe rundt hvor man vil, mens hesten sirk-
ler rundt deg, og holder en konstant avstand. 



16 

 

Denne leken lærer hesten å «tenke selv», i og 
med at den selv må holde plasseringen sin, og 
tempoet du har bedt om. 

 
The sideways game, “sidelengs-leken” 

Her skal hesten lære å gå sidelengs med letthet, 
både til venstre og høyre. Målet er ikke perfekte 
skjenkelvikninger eller galopp pirutter, men 
sammen med de andre lekene, og masse masse 
trening, vil alt kunne føre til dette sluttresultatet. 
En god «sidelengs-lek» er også viktig for å få god 
ettergift fra hesten. Det er spesielt nyttig på hes-
ter som er løpete og hele tiden vil fram. Ved å gå 
sidelengs avbryter man denne adferden, og igjen, 
med resten av lekene og trening, kan man få en 
rolig og avbalansert hest. Og hvis man allerede 
har en rolig og avbalansert hest er øvelsen frem-
deles nyttig.  

 

Her stiller jeg hesten mot en vegg før jeg ber om 
sidelengs bevegelse. Når jeg vil sidelengs bruker 

jeg et jevnt press f.eks. i grima for å lede hesten 
den veien jeg vil gå, jevnt press med sjenkel, og 
hvis ikke det er nok kan man kombinere med 
rytmisk press mot bakparten for å aktivere bak-
bena mer. Instruktør Sigrid Ritland ved siden av. 

 
The squeeze game, “klemme-leken” 

Fra naturens side er hester klaustrofobiske. For 

et byttedyr gir det veldig liten mening å gå inn i 

trange pasasjer som ikke fører noen vei, hvor de 

lett kan bli offer for blodtørstige villdyr. Selv om 

det ikke er helt slik hos oss, så har hester frem-

deles disse instinktene, og de er ofte bakgrunnen 

for at hester ikke vil gå på hengere, inn smale 

dører eller lignende. «Klemme-leken» går der-

med ut på å lære hesten å klemme seg gjennom 

smale åpninger. Men man begynner selvfølgelig 

med en stor åpning, og jobber seg nedover. I be-

gynnelsen kan det være så enkelt som å be hes-

ten gå mellom deg selv og en vegg, etterhvert kan 

du lære hesten å gå inn i vaskespiltet, hoppe over 

ting og så videre.  

 
 
Ikke bare-bare når sju hester, alt fra fjording, 
islandshest, friser til eks-travere, med hver sine 
forvirrede ryttere prøver å forflytte seg på en 
20x40 bane uten å kræsje. I løpet av helgen gikk 
vi fra å knapt klare å gå rundt banen, til å ri sikk-
sakk mellom tønnene langs midtlinja i både 
skritt og trav, og galopp for noen, gå rett fra trav 
til å rygge, og mange andre ting, med kun en tøy-
le.  
Veldig kjekke treninger, og hvis noen kunne ten-
ke seg å være med, ta gjerne kontakt med meg, så 
kan jeg videreformidle kontaktinformasjon til 
instruktør. 
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HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2014  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen. 
Statutter finner du på side 13 
-Årsmøte 12.02-14 
Årsmøte skal holdes hos Sigmund Nesvik. 
Innkalling og mer info finner du på side 3 
Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr. 2 2014 15/4-14 
Jærblakken nr 3 2014 15/7-14 
 
 

 

TIL SALGS  
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på årsmøtet, for 350,- Klarer du 
ikke vente så lenge sier du? Ta kontakt med 
Stian Nesvik på tlf 957 60 445. 
 

 
 

 
Veronica Hogstad Sveinsvoll 

Jødestdevein 1, 4311 Hommersåk 
Tlf 959 08 483 

 
 

 

 
Denne gang ble medlemsmøte holdt på Vigrestad hos 
Sigmund Nesvik. Hele 24 medlemmer møtte med strål-
ende godt humør. Alle klar for et par timer med hyggelig 
fjordhestdrøs sammen med medmennesker. På bordet 
sto de søte fristelsene, og når grøten ble servert kom ju-
lestemningen sigende på. Endelig! Jeg som småbarnsmor 
hadde ikke hatt tid til noe annet enn våkenetter og bleie-
skift, da er det godt komme seg ut blant fjordhestvenner 
å senke skuldrene litt, og la julen «ringe» inn. 
Skuldrene ble senket, grøt og snop ble inntatt. Så var det 
klart for fjordhestquiz. I forkant var jeg veldig spent på 
hvordan det kom til å gå med quizen. Var det for lett, 
kanskje litt kjedelig? Nei, lett var den i hvert fall ikke, 
kanskje litt vanskelig egentlig. Men det er jo bra å få bry-
ne de små grå. Så neste gang vi har quiz, da blir den enda 
vanskeligere(sier jeg, mens jeg ler litt ondt og gnir meg i 
hendene). Så nå må dere rett og slett lese om og studere 
vår kjære fjordhest, slik at dere er godt forberedt. 
Etter quizen fikk vi se på Sigmund sitt store utvalg av 
forskjellig kjerrer og sleder.  

Medlemsøte 2. des. 2013 
Tekst: Veronica H. Sveinsvoll 
Foto: Karoline Sire 
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Når kvelden nærmet seg slutten, var det tid for 
den obligatoriske runden i stallen. Jeg har jo sett 
disse hestene før, men det er alltid like kjekt å ta 
en titt på de igjen. Drøsen gikk, og natten nærmet 
seg. Det var tid for å reise hjem å finne loppekas-
sen. Takk for en hyggelig kveld! 
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Informasjon 
 
Styret 2013 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 

957 60 445 nesvik.maskin@gmail.com  
976 55 256 aarsvoll@hotmail.com  
959 08 483 veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
992 81 881 sjobeng@hotmail.com  
976 31 293 Mona_pink89@hotmail.com  
478 63 946 subaru_lene@hotmail.com  
ingaskretting@gmail.com  

www.jaerenfjordhest.net 
Du finner oss på 

 
 
 

Medlemskap i Jæren Fjordhestlag koster 300,- pr år. 
Det er lett å bli medlem. Du betaler 300,- 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 Jær-
blakken er gratis for alle medlemmer (bør ha med hest å gjøre). Har du et innlegg til Jærblakken, send 
det på mail eller ring 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 bru-
kes 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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