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NYTT FRA STYRET 
 

 

 
Hei igjen 
 
 
Høsten er over og vinteren har meldt sin ankomst. Mange fjordinger har fått seg en flott 
vinterpels, og noen fjordinger har fått pelsen barbert av slik at de kan yte det lille ekstra 
under trening og stevner.  Det er kjekt å se at fjordingen blir brukt  som konkuransehest,  
og innspill til Jærblakken fra dere «sportslige» der ute mottas med stor glede. Vi må vise 
til alle at fjordingen kan brukes til alt. Enten det er å dra årets juletrær ut av skogen eller 
delta på sprangstevne. 
 
Årets føllmønstring gikk veldig bra på tross av oss i styret som kom litt for sent og at et 
par ting gikk i glemmeboka. Oppmøte var som forventet med tanke på fjordårets 
bedekningstall. Vi hadde selvfølgelig regn, men jeg syns ikke det var alt for kaldt denne 
gangen.  Mer om føllmønstringa finner du lengre bak i bladet. Artikkel er skrevet av Åse 
Ravndal. Bilder er tatt av Åse Ravndal og Monica Time Hatteland. 
 
Karoline Sire har skrevet en flott artikkel om fjordingens farger. Her forklarer hun veldig 
bra hvordan farger og avl henger sammen. 
 
Det er fremdeles mange som ikke har betalt medlemskontigenten for i år. Jeg vet det er 
sent på året, men hvis du sitter med dårlig samvittighet for at du ikke har betalt så er 
det veldig lett å gjøre noe med det ;)  
 
 
 
Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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MEDLEMSMØTE 
10.12.12 kl 19.00 

 

 

 
Da er det på tide at vi samles igjen til den årlige julegrøten. Det vil stort sett fungere som 

tidligere år.  Unntaket er at i år skal møtet holdes på låven til Ove Stensland på Madla. 
Kompani Linges vei 62/66.  Ligger i nærheten av Madlaleiren og Sverd i fjell på 

Hafrsfjord. Se kart. Det er litt dårlig med parkering, hvis noen kan kjøre sammen  så 
setter vi pris på det. 

 
Det vil bli foredrag med hovslager Rannveig Dirdal. Hun kommer til å snakke litt om hov 
anatomi, balanse, sko og barfot, samt hovsykdommer hvis det blir tid til det. Vi håper på 

å se så mange som mulig av dere. 
 

Mvh Styret 
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FØLMØNSTRING, 
Bjerkreimsmarken, 30. september 2012 

 

 

Då var det, på nittande året, tid for haustens vakraste (og våtaste) eventyr for små, fine 
norske hestar! Opplett føremiddagen, men etterkvart kom gråveret og med det regn 
som silte ned over både folk og dyr resten av dagen. Ikkje så gale for oss med hestar, me 
hadde jo VM hallen til å vera i og takk og lov for det! Men når det nå har vore grusomt 
ver fleire år på rad, med både voldsomme byger og fæle vindkast, er det ikkje moro for 
arrangørane og bygda, som legg ned mange, mange dugnadstimar i Bjerkreimsmarken-
arrangementet. Kryssar fingrar og tær for fint ver til neste år! 
 
Hestemessig var det heller ikkje mykje å skryta av, fælsleg få dyr som møtte, men 
diverre inga bombe i og med få fjorårsbedekkingar for alle tre rasane. Fem fjordhestføl 
og ein åring møtte. For fjordhesten sin del spela det og inn at 2012 hingsten, Prins Eikås, 
hadde mange hopper utanbygds frå. 3 eller fire frå Førde, ei frå Osterøy, ei frå Ølen, ei 
frå Flatråker + ?. Mange tilreisande hopper er dårleg for følmønstringa vår, men er også 
positivt! Det tyder nemleg på godt hingsteval av styret, i og med at folk kjem langvegsfrå 
med merrene sinefor å nytte vår hingst! 
 
Slik det ligg an i høve tal bedekkingar i år, ser det ikkje lysare ut. N/L folka hadde ikkje 
slepp og særs lite bedekkingar, heller ikkje dølalaget hadde slepp eller hingst. Av dei 
sørlege fjordhestlaga var det berre Dalane som hadde slepp, Jæren hadde ikkje. På 
fjordhestfronten, er det, etter det underteikna kjenner til, til saman 17 bedekkingar i 
distriktet, fordelt på fire hingstar (Eikåsen Gullfaks, Frederik Skovå, Augustus Solberg, 
Sander). Kor mange av desse merrene som er lokale er usikkert. Oppmoder ALLE LAGA 
OM Å FÅ MED FLEST MOGLEG FØL TIL FØLMØNSTRINGA til NESTE ÅR!!! 
 
Av årets fem føl var fire etter lagshingsten Prins Eikås og eitt med dansk far, Glibings Ajs. 
Eitt vart stilt i kvalitet, Knut R. Thunheims Eik Thuna og ho fekk då også premien som 
beste føl av fjordhestane. Åringshoppa til Jostein Østrem etter Lia Rappen kom og i 
kvalitet, så det var dei Dalane som var best i år… 
 
DAGENS FØL-tittelen gjekk til eit gult nordlandshestføl, Ane H. Nese sitt føl etter 
Solvangs Casanova og Skogans Siba. Me gratulerer med flott resultat! Får forresten håpe 
ho avlar meir på merra si, for dette er tredje følet hennar og to av desse har blitt Dagens 
føl på Bjerkreim!   
 
PS. Forklaring på poenga i resultatlista under: 
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Preg - kropp - (frambein – bakbein – høver - bevegelsens korrekthet) samla karakter 
bein - (skritt - trav) samla karakter bein = samla karakter eksteriør 
Fjordhest, hoppeføl 
 
1. Sire Ajslynn e. Glibings Ajs u. Bjellands Luna ue. Eikåsen Gullfaks 
”Lite, ungt føl. Spebygd, noko spedlemma, med god bevegelsar.” 
8-8-(7-8-7-8)7-(8-8)8=8 
 

 
 

 

 

2. Nesviks Liana e. Prins Eikås u. Husvegline ue. Prydar 
”Føl av svært god type. Jamn god kropp. Rette hasar og kodar. Stiv bakbeinsføring”. 
9-9-(8-6,5-8-6,5)7-(6-7)6,5=7,5 
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3. Eik Thuna e. Prins Eikås u. Mai Thuna ue. Leirdals Odin 
”Føl av svært god type. Noko overbygd, elles bra kropp og bein. 
9-8-(9-8-8-8)8-(8-8)8=8, kvalitet I, Beste fjordhestføl 
 

 
 

 

 

4. Tveiten Stjerna e. Prins Eikås u. Åbekks Neshild ue. Hornnesblakken 
”Oppsynt føl av god type. Pent hode, grov hals. Overbygd, elles godt muskelsett kropp. 
Noko steile kodar. Gode bevegelsar.” 
8-7-(7,5-7,5-8-7,5)7,5-(8-8)8=7,5 
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Fjordhest, hingstføl 
 
5. Seles Rune e. Prins Eikås u. Eiken Runa ue. Frederik Skovå 
”Lettbygd hingstføl av god type. God frampart, noko overbygd. Noko kuhasa og 
krokhasa.” 
8,5-8-(8-7-8-7)7,5-(7,5-7,5)7,5=8 
 

 
 

 

Fjordhest, åringshopper 
 
6. Ikkje møtt 
 
7. Simona e. Lia Rappen u. Shakira ue. Kneist 
”Stor, godt utvikla åringshoppe med svært god, jamn kropp. Gode bein og bevegelsar.” 
8-9-(8-8-8-8)8-(8-8)8=8, kvalitet I 
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BEDEKNINGSTALL 2012 

 
Kilde: www.nhest.no  

Prins Eikås på slepp på Sikvaland 

Foto: Åse Ravndal 

http://www.nhest.no/
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LYNGDAL DYRSKUE 

Skrevet av Karoline Sire 
 

 

Generelt var det lite hest påmeldt i år, og kun to fjordhester var å se. Til sammenligning 
var det påmeldt enda færre nordlands/lyngshester, kun èn, og denne møtte ikke. I det 
minste briljerte dølahestene med hele 17 eksemplarer av rasen, og det var også en av 
disse, Skjævestad Milla (9-8,5-8,5-9-9, 1. pr. 1. kv.), som ble dagens hest. 
 
Klasse 6 
Safira e. Sander u. Sara ue. Dimlar 
7-7,5-7,5-8,5-7,5-8,5 3. pr. Beste kjøreprøve 
 
Unghoppe 2 år 
Sol Brusa e. Solli Gråen u. Flinka Stakkeland ue. Dalargutt 
8-8-8-8-8 sløyfe 1. kv. 
 
Dessverre var undertegnede dårlig forberedt og fikk ikke noen bilder fra årets utstilling. 
Bildet er derfor et såkalt ”illustrasjonsfoto”, tatt i Lyngdal i 2008, og viser Salome e. 
Sander u. Sara ue. Dimlar, som i alle fall har meget nært slektskap med en av hoppene 
som ble stilt i år.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fotograf: Karoline Sire 
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FJORDHEST, FARGER OG GENETIKK 

 

Har du noen gang fått føll og blitt overrasket over fargen du fikk? Mange parer den 
brunblakke hoppa si med en hingst som er f.eks grå eller rødblakk, og forventer gjerne 
et føll i samme fargen. Det mange ikke vet er at fargegenene må komme fra begge 
foreldre, for å kunne vises i avkommet. Det vil si at hvis ikke hoppa di er bærer av den 
samme fargen som hingsten, kan ikke føllet få den fargen uansett. Ulsblakk er det 
eneste unntaket, fordi fargen er dominant. Vi vil forklare dette nærmere, men begynner 
på begynnelsen. Du får her litt basis kunnskap om fargenes nedarving, samt en del tips 
til å fargebestemme din hest. 

 

 

Kromosomer 
Hester har 64 kromosomer, altså 32 par, i hver celle i kroppen utenom kjønnscellene der 
kromosomene ikke opptrer i par. Her finnes arvemassen som bestemmer hvordan 
hesten skal se ut, både på utsiden og innsiden. Hesten får ett kromosom i hvert par fra 
mor og ett fra far.  
 

Homozygot eller heterozygot 
Arvemassen kaller vi gener. Hvert gen sitter på et locus (latin: sted, plass, flertall loci), og 
på hvert locus er det plass til to kopier av genet som hører hjemme der. De to kopiene 
kaller vi alleler. De to allelene kan være like eller ulike. Dersom en hest har to like alleler 
på et locus, sier vi at hesten er homozygot for det allelet eller den egenskapen. Dersom 
den har to ulike alleler, er den heterozygot for allelen/egenskapen. Det kan være to eller 
flere alleler på et locus, men hesten kan naturlig nok bare ha to av dem på en gang. 
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Recessiv eller dominant 
Gener kan være recessive (vikende), dominante eller inkomplett dominante. Hvis et gen 
er dominant, trengs det bare en kopi av det for at egenskapen det styrer skal komme 
fram. Dersom det er recessivt, trengs det to kopier. De inkomplett dominante hopper vi 
foreløpig fint over. 
 

Alle kartlagte gener har navn, stort sett noen tall og bokstaver. Til daglig bruker vi som 
regel en eller to bokstaver når vi snakker om gener. Det dominante allelet skrives med 
stor bokstav, og det recessive skrives med liten bokstav. Det er ikke alltid vi kan vite om 
en hest har ett eller to dominante alleler, og da setter vi en strek i stedet for det ukjente 
allelet. 
 
Uttrykkene "dominant" og "recessiv" brukes bare om alleler på samme locus. Noen 
fargegener kan overstyre andre fargegener på andre loci. Da sier vi at det genet som 
overstyrer det andre genet på det andre locuset er epistatisk. Det genet som blir 
overstyrt, kallast hypostatisk. 
 
Genotype og fenotype 
Genotypen er hele hestens gensammensetning, altså de faktiske allelene som finnes på 
kromosomene dens. Fenotypen er utseendet hesten har, altså hvordan genene kommer 
til uttrykk, synlig med vårt blotte øye. Fenotypen kam også påvirkes av eksterne 
faktorer. Man må huske at to fenotypisk like hester kan ha helt ulik genotype. 
 

E-locus: Eumelanin 
Eumelanin er genet som bestemmer om hesten 
har svart fargestoff eller ikke. Det svarte 
fargestoffet (eumelamin) er dominant ovenfor 
det røde (pheomelanin). Det vil si at en hest som 
har gen for begge deler vil ha svarte hår, fordi det 
svarte dominerer. Vi betegner genet for 
eumelanin med en E, mens e er betegnelsen for 
rødt. En hest som er EE eller Ee har svart 
fargestoff, mens en ee ikke har det og blir i stedet 
rød. Det finnes røde hester som har enkelte sorte 
hår i manen eller halen. Disse oppstår ved at 
pigmentceller «klumper» seg sammen, og fargen 
blir veldig konsentrert på et sted. Det er altså ikke 
egentlig svart, bare veldig veldig mørk rød. 

 

 

 

 



    12 

 

A-locus: agouti 
Agouti-genet begrenser den svarte fargen. Dersom hesten har dette genet, vil 
svartfargen begrense seg til bein, man og hale – og hesten blir brun. En hest uten dette 
genet får svart farge på hele kroppen. Siden røde hester ikke har svart pigment vil man 
ikke kunne se på en rød hest om den har dette genet eller ikke. Agouti er dominant, og 
hesten trenger derfor bare en kopi av dette genet for at det skal slå ut på fargen. 

En hest som er AA eller Aa kan dermed ikke bli svart. Hva slags farge (rød eller brun) 
hesten får kommer an på hva slags gen den har på andre locus. En hest som er 
homozygot for ikke-agouti, aa, vil ikke kunne bli brun, kun svart. 
 

Nedarving av eumelanin og agouti 
Som sagt får en hest en ”bokstav” – et gen fra hvert locus - fra hver av sine foreldre. Det 
vil si at dersom en hest som har to gener for eumelanin på e-locus (EE) aldri vil kunne få 
et rødt/rødbasert avkom, siden det ikke er noe gen for pheomelanin (e) å gi videre til 
avkommet. Det gjelder selv om den andre forelderen er ee, siden avkommet må få en e 
fra hver av foreldrene. Det samme kan man si når det gjelder agouti – om en hest har to 
dominante gen for agouti (AA), vil den aldri kunne få et føll uten dette genet, altså et 
svart/svartbasert avkom.  

På samme måte vil hester som er homozygot for pheomelanin (ee) eller ikke-agouti (aa) 
alltid gi videre et slikt gen til avkommene sine. Om en hest er heterozygot ovenfor for 
eksempel eumelanin (Ee) vil den kunne gi røde/rødbaserte avkom med en annen hest 
som er enten Ee eller ee.   

Hvis du har en brun hoppe med rød far er det helt sikkert at hoppa di vil kunne gi røde 
avkom, forutsett at hingsten du bedekker med også har anlegg for dette. Er faren til 
denne brune hoppa i stedet brun med anlegg for rødt (Ee), er det 50 % sjanse for at 
hoppa får genet for eumelanin (svart), og 50 % sjanse for at hun får genet for 
pheomelanin (rødt). 

Genene kan bæres i mange generasjoner, så selv om hesten din ikke er rød eller har 
røde foreldre, er det likevel mulig at det kan dukke opp røde avkom. Man kan vurdere 
sannsynligheten ut i fra stamtavlen. Se på hvilke farger som finnes noen ledd bakover, 
samt hvilke farger de samme dyrene har avlet i andre kombinasjoner. Nytt eksempel, 
hoppa di er brun, begge foreldrene hennes er brune, besteforeldrene, oldeforeldrene 
osv. Men på avkomslista til faren finner du tre røde avkom. Han er dermed bærer av 
rød, og det er 50 % sjanse for at hoppa di er det og. Det bør være mer enn ett registrert 
avkom med fargen for at du skal være sikker, det hender at farger blir feilregistrert. 
Ulsblakk vil ikke være gjeldende her, siden fargen er dominant og ikke kan bæres. 
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C-locus: gulgenet 
C’en i c-lokus står i grunnen for cryptic, men har fått flere nye og mer brukte navn – 
cremellogen, gulgen og albinogen. Her bruker vi gulgen. 

I enkel utgave bleker gulgenet rødt pigment på hesten, og det er dette genet vi ser på 
borkede og gule (palomino) hester. Siden det i enkel utgave kun fungerer på rødt 
pigment vil man som regel ikke kunne se på en svart hest om den har dette genet, og de 
«bærer» det skjult, men disse hestene kan ofte avsløres på at de har litt lysere øyer, 
øyevipper etc. Om en svart hest har gitt borkede eller gule avkom vet man at den har 
skjult gulgen. 
 
En brun hest med gulgen vil bli borket (som på fjordhest tilsvarer ulsblakk) og en rød 
hest med gulgen vil bli gul (som på fjordhest tilsvarer gulblakk). Som sagt vil en svart 
hest kunne ha dette genet skjult, men noen ganger med lysere pigmenter enn svarte 
uten gulgen. 

Dersom hesten får dobbelt opp av dette genet vil det også påveike det svarte 
pigmentet, og hesten vil få bleket alt pigment. Hesten blir da hvit med rosa hud på 
mulen og rundt øynene, og øynene blir blå. Det er mange som feilaktig kaller slike hestar 
albino, men for å gjøre det helt klart så finnes det ikke albino hester. En albino ville ha 
hatt røde øyne og ikke blå, slik hester med dobbelt opp av gulgenet får. 

En svart/svartbasert hest med dobbelt opp av gulgenet kalles smokey cream, en 
brun/brunbasert hest kalles perlino og en rød/rødbasert hest kalles cremello. På norsk 
er det vanlig å bruke fellesbenevnelsen blåøyd hvit om disse fargene siden det kan være 
vanskelig å skille dem fra hverandre.  
 
Gulgenet kan ikke hoppe over generasjoner, altså må minst en av foreldrene ha dette 
genet for at avkommet skal få det. En hest med gulgen vil gi dette genet videre til 50% 
av avkommene sine, uavhengig av hva slags fargegen hesten den blir parret med har. 
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Dersom begge foreldrene har 
gulgenet er det 25 % sjanse for at 
avkommet blir blåøyd hvit. Dette er 
en uønsket farge på mange raser, og 
man bør derfor unngå å pare hester 
som kan gi denne fargen sammen. 

En blåøyd hvit som avles på vil alltid 
gi videre et gulgen til avkommene 
sine. Det vil si at den bare kan få 
avkom som er borket, gule, svarte 
med gulgen eller blåøyd hvite.  

 

Gulgenet kalles forøvrig c(cr). Med andre ord vil en hest med kombinasjonen C C være 
normalfarget, C c(cr) vil være gul/borket/svart med gulgen etc. og en med c(cr) c(cr) vil 
være blåøyd hvit.  
 

D-locus: blakkgenet 
Blakkgenet er et dominant gen som sitter på d-locus. Sannsynligvis er alle fjordhester i 
Norge i dag homozygote for dette genet, DD, det vil si at de ikke kan få avkom som ikke 
er blakke. Dette genet finnes også i andre hesteraser, blant annet islandshest og 
shetlandsponni. Er hesten DD eller Dd er den blakk, er den dd er den ikke blakk.  

 

Blakkgenet bleker fargen, og i tillegg får 
hesten primitive avtegn som ål, 
sebrastriper på beina og mørke 
øretupper. Noen hester får også grep, 
en mørk stripe over manken.  
 

En brun hest med blakkgenet blir 
brunblakk, en svart blir grå(blakk), en 
rød blir rødblakk, en gul blir gulblakk og 
en borket blir ulsblakk. All 
fargegenetikk som gjelder for rød, brun 
etc gjelder på samme måte om hesten 
har gen for blakk i tillegg. I realiteten er 
altså våre grå fjordinger svarte, 
brunblakke er brune osv. 
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Eksempel på genotyper på fjordhest 
Fargene som står oppført at man kan få krever selvfølgelig at hesten den pares sammen 
med også har de «rette» genene. 
 
Brunblakk: 
AA EE DD – brunblakk som bare kan avle brunblakk 
Aa EE DD – brunblakk som kan avle brunblakk og grå 
AA Ee DD – brunblakk som kan avle brunblakk og rødblakk 
Aa Ee DD – brunblakk som kan avle brunblakk, rødblakk og grå 
 
Rødblakk: 
AA ee DD – rødblakk som kan avle brunblakk og rødblakk 
Aa ee DD – rødblakk som kan avle brunblakk, rødblakk og grå 
aa ee DD – rødblakk som kan avle brunblakk, rødblakk og grå 
 
Grå: 
aa EE DD – grå som kan gi brunblakk og grå 
aa Ee DD – grå som kan avle brunblakk, rødblakk og grå 
 
Ulsblakk:  
AA EE C c(cr) DD – Ulsblakk som bare kan avle brunblakk og ulsblakk 
Aa EE C c(cr) DD – Ulsblakk som kan avle brunblakk, ulsblakk, grå og grå med gulgen  
AA Ee C c(cr) DD – Ulsblakk som kan avle brunblakk, ulsblakk, rødblakk og gulblakk  
Aa Ee C c(cr) DD – Ulsblakk som kan avle brunblakk, ulsblakk, rødblakk, gulblakk, grå og 
grå med gulgen  
(husk at ulsblakk kan gi blåøyd hvit dersom den andre hesten også har gulgen) 
 
Gulblakk:  
AA ee C c(cr) DD – Gulblakk som kan avle brunblakk, ulsblak, rødblakk og gulblakk  
Aa ee C c(cr) DD – Gulblakk som kan avle brunblakk, ulsblakk, rødblakk, gulblakk, grå og 
grå med gulgen  
aa ee C c(cr) DD – Gulblakk som kan avle brunblakk, ulsblakk, rødblakk, gulblakk, grå og 
grå med gulgen  
(husk at gulblakk kan gi blåøyd hvit dersom den andre hesten også har gulgen) 
 
Grå med gulgen: 
aa EE C c(cr) DD – Grå med gulgen som kan avle brunblakk, ulsblakk, grå og grå med 
gulgen  
aa Ee C c(cr) DD – Grå med gulgen som kan avle brunblakk, ulsblakk, rødblakk, gulblakk, 
grå og grå med gulgen  
(husk at grå med gulgen kan gi blåøyd hvit dersom den andre hesten også har gulgen) 
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Fargene i praksis 
Det er ikke alltid så lett å vite om hesten har en genotype som avviker fra fenotypen. 
Hvis man har en brunblakk fjording og vil vite om den bærer noen andre farger kan man 
se på stamtavlen. Er en av foreldrene rødblakk eller grå er den brunblakke garantert 
bærer. Hvis ikke går det an å genteste, men dette er kostbart, og ikke veldig vanlig. 
Dermed kan det ofte være et mysterium hvilken farge man får på avkommet.  
Det er heller ikke alltid så lett å se på nyfødte føll, men her er noen ting man kan kikke 
etter som avslører fargen.  

 

Brunblakk: lys brun pelsfarge, 
lysebrune øyevipper og grå 
høver. Sort ål i man og hale, 
denne er ikke alltid så godt 
synlig fra fødsel. Hvit rundt 
mulen. 
 

Ulsblakk: hvit eller lys gulbrun 
pelsfarge, hvite øyevipper og 
grå høver, kan ha blålige øyne. 
Sort ål i man og hale, denne er 
ikke alltid så godt synlig fra 
fødsel. Hvit rundt mulen, noen 
er brunaktige nederst på 
neseryggen. 

 

Grå: lys brun pelsfarge, grå 
eller gråbrune øyevipper og 
grå høver. Sort ål i man og 
hale, denne er ikke alltid så 
godt synlig fra fødsel. Markert 
gråbrun mule, pelsfargen vil 
endres med alder, grå flekker 
om øyne og på framknær vises 
først.  

 

Rødblakk: lys rød eller rødbrun 
pelsfarge, lysebrune/rødlige 
øyevipper og som oftest lyse 
høver. Rød ål i man og hale, 
denne er ikke alltid så godt 
synlig fra fødsel. Hvit rundt 
mulen. 
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Gulblakk: lys gul, rødgul eller hvit pelsfarge, hvite øyevipper og som oftest lyse høver, 
kan ha blålige øyne. Ål i man og hale er som regel ikke synlig. Hvit rundt mulen, noen er 
brunaktige nederst på neseryggen. 
 

 

 

               Amalie Tjøstheim og gulblakke Kvitfaks e. Sylv Vidvei u. Eva ue. Ene  

 

 
 

 

 

 

© Karoline Sire 
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SMÅPOTL 
 
Det er ennå mange som ikke har betalt årets medlemskontingent. Føler du deg «skyldig» 
kan du ennå betale. Betal 200,- inn på konto 3325.25.02489. Det er selvfølgelig også 
mulighet for å betale neste års medlemskontingent. Hvis du vil gjøre dette så merker du 
med ditt navn og 2013. 
 
 
Jæren Fjordhestlag er i ferd med å få ny hjemmeside http://www.jaerenfjordhest.net/  
I den sammenheng lurer jeg på om noen kan hjelpe meg med litt av lagets historikk? 
Hvilke hingster har vi hatt oppigjennom årene, og gjerne bilder av dem. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.jaerenfjordhest.net/
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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  
aarsvoll@hotmail.com  
95908483 veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
99281881 sjobeng@hotmail.com  
Mona_pink89@hotmail.com  
47863946 subaru_lene@hotmail.com  
ingaskretting@gmail.com  

 

 

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, 2007mod. står på Sele i Klepp.  
Er du interessert? For medlemmer: Dag 200,-/helg 400,- For ikke medlemmer: Dag 300,-
/helg 500,- 
Kontakt Tore Sæland på telefon 996 07 565 
 
JÆRBLAKKEN: Opplaget er på omlag 120 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. 
 

 

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
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