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Koser med tante Rosi. Bildet er tatt på sleppet med Dalargutt,  
av Åse Ravndal 
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Hei igjen 

 

Sommeren nærmer seg slutten, og  

mange av våre gule venner har  

kommet seg hjem fra sommerbeite,  

og det er sikkert mange som er i  

gang med treninga. Det ble dessverre ikke slepp i år. Dette var på grunn av 

for få påmeldte hopper. Vi har virkelig begynt å merke at antall 

bedekninger er på vei ned. Noe som er veldig trist. Men det har derimot 

vært privat slepp her på Jæren. Dalargutt har hatt 4 hopper på Foss 

Eikeland. Sleppet gikk ikke helt som planlagt, da noen slapp ut hestene to 

ganger. Om det var med vilje/uvilje fra noen eller om det bare var 

fjordingene som viste seg fra din «beste side», det vet jeg ikke. Men det 

hvert fall en påminnelse på at vi må huske å lukke grinda etter oss når vi 

går tur i marka.  

I år har jeg endelig tatt steget og bedekket hoppa mi. Krysser fingrer 

og tær for at alt går bra i drektighetstiden, og at vi får et nytt medlem i 

«Sveinsvoll klanen» neste år. Selv om vi ikke hadde slepp, er det flere 

som har bedekket hoppene sine. Noen har besøkt Augustus Solberg på 

Stasjon på Vigrestad, og noen har reist land og strand for å få den 

hingsten de ønsker, meg selv inkludert. Min kjære hoppe Sanita har hatt 

sommerferie på Voss. Det var kjekt å få være med på slepp hos Voss 

fjordhestlag, og jeg fikk vite at også på Voss er det vanskelig å få til slepp. I 

år var første gang på 5 år.  

 Jeg håper mange har fått flotte føll i løpet at sommeren, og at de blir 

meldt på til føllmønstringa på Bjerkreimsmarknaden. Mønstringa vil 

foregå som tidligere og invitasjon ser du på neste side. 

  Jeg har hatt litt problemer med at mange blad kommer i retur, 

dette er somregel pga adresseendring. Det er ikke alltid så lett å finne de 

nye adressene. Derfor oppfordres de av dere som har/ skal få ny adresse 

om å melde ifra til undertegnende eller Karoline Sire. 

 Takk for flotte innlegg og bilder fra dere  

 

MVH Veronica H. Sveinsvoll 
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Føllmønstring 2013 

 
JÆREN FJORDHESTLAG 

har også i år gleden av å ønske velkommen til føllmønstring. 
Alle føll og åringer av de tre særnorske rasene fjordhest, N/L-hest og døl er med dette invitert til 

føllmønstring på  

BJERKREIMSMARKEN SØNDAG 29. SEPTEMBER 2013 

Dømmingen starter kl 10.00 
Dette er ei uoffisiell utstilling og vil stort sett foregå som tidligere; 

-Føll/åringer møter i god tid før dømminga starter. 
-Innsjekking og betaling i sekretariatet før føllet lesses av. 

-Føllet/åringen må møte alene, uten mor si. 
Nytt i år: 

-Føllene skal løsmønstres 
-I pausen vil det bli arrangert tevling for publikum 

-Publikums favorittføll skal velges. 
Ved påmelding vil vi ha denne informasjonen: 

-Rase, kjønn, alder, navn, farge,  
-Far, mor og morfar (med reg. nr.) 

-Eier og eventuelt mønstrer. 
 

Priser: 
Medlemmer av lokale raselag 150,- 

Ikke medlemmer av lokale raselag 200,- 

 
Har du et føll eller åring som har lyst å være med, 

Tar du kontakt med 
JÆREN FJORDHESTLAG 

v/sekretær Veronica H. Sveinsvoll på tlf 959 08 483. 
 

Påmeldingsfrist 16. september 
 

 
 

JFL har fått nye flotte lagsjakker.  
Det er mulig å kjøpe jakke på  

føllmønstringen.  
 

Kjøpere av fjordhestføll som ikke tidligere 
har vært medlem i JFL får gratis 
medlemskap i laget for neste år. 

Alle er hjertelig velkomne 
med og uten hest 
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Fjordhest NM 2013 gikk av stabelen oppe i vakre Nordfjordeid.  
Det var Eid Ride og Køyreklubb og Eid Fjordhestlag som sto som 
arrangører, dette klarte de med glans. For oss som ikke var 
tilstede, var de flinke til å legge ut bilder og resultater fra 
arrangementet.  
 
Det var ikke så mange rogalendinger som var oppe i år, men få er 
bedre enn ingen, og de representerte Rogaland godt. Det var 
Kristin Vinsrygg på Solsidens Alar, Mette Lothe på Heimlunds 
Lieroy, Maren Vatne på Klippa Nordskog og Heidi Johanne 
Øvrebø på Fønix som deltok. Heidi og Fønix deltok i 5 års buf og 

ble best av 5 åringene i 
dressuren. De tok og en 5 
plass og plassering i LB 
dressurridning. Han gjorde 
også en fin figur med debutering i LB maraton kjøring uten 
hinderfeil og innenfor idealtiden. Havnet litt nede på listen i LA 
dressurridning men var den yngste og LA er krevende. Mette 
Lothe og Lieroy gjorde og en kjempeinnsats og fikk 1 plass i 80 
cm sprang av 41 startende.  
1 meter klassen fikk de noen feil men Mette var fornøyd med 
innsatsen til hesten. I knøttecuppen hvor ekvipasjene rir 
dressur, sprang og terrengritt (feltritt) fikk de 3 plass og 

plassering. De fikk også to 4 plasser i LC dressurridning. Kristin 
Vinsrygg på Solsidens Alar fikk en flott 4 plass i den ene LA klassen 
dressur og havnet ca. midt på listen i grenmesterskapet i dressur. 
Maren Vatne på Klippa Nordskog hadde og en fin uke med blant 
annet en førsteplass i 60 cm sprang. Vi gratulerer ekvipasjene og 
håper det blir flere herfra som blir med på NM neste år :) 
 
Mona Hatteland 

 
 
 
 
 
 
 
 

NM Nordfjordeid 2013 

Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar 

Mette Lothe og Heimlunds Lieroy 

 

NM resultat: 
 
-Vinner av NM Junior ble Charlotte Lefdal på hesten Festervikens Snorre. 
-Vinner av NM senior ble Signe Hoff Johanessen på hesten Mæhlums Argus. 
-Vinner av NM lag var Førde kjøre og rideklubb. 
-Vinner av Buf 5 års var Miriam Hoddevik på hesten Arn. 
-Vinner av Buf 6 års var Aud Jorunn Frøysadal på hesten Bakkens Tord. 
-Vinner av Grenmester Dressur ble Sigrid Skorve Larsen på hesten Hermanto. 
-Vinner av Grenmester kjøring ble Sigrid Skorve Larsen med hesten Hermanto. 
-Vinner av grenmester sprang ble Tone Kvaale på hesten Rudsmo Dalmin. 
-Vinner av LC DMP ble Siri Stuve med Skogheims Jenny. 
-Vinner av LB DMP ble Rikke Kristiansen på Aalerud Nora. 
 

Heidi Johanne Øvrebø og Fønix 
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Nordisk i Danmark 2013 
 
 
Siden ingen fra området her 
reiste ned til Danmark på 
Nordisk for fjordhest 2013 
har vi fått en mail fra Liv 
Jorunn Nyhagen om 
hvordan det gikk med det 
norske laget som reiste 
ned. Nordisk for fjordhest 
ble holdt ved Skals i 
Danmark, nærmere 
bestemt ved stutteri 

Birken. 
 
I grove trekk tok Norge sitt 
ene lag som besto av Liv 
Jorunn Nyhagen på 
Pokeman, Stine Anette Heier på Balder Berger og Silje Renate 
Ruud på Løkkas Brage bronse. Det andre norske laget som reiste 
ned var Tonje Møllerud på hesten Rappen , Kristine Koller på 
Fossumbirken og Cathrine M Paulsen på Fredrik Hedvang, de 
endte opp med sølv i lagkonkurransen. Den eneste 
juniordeltakeren i dressur, som var Ingvild Natvik på Lunner 
Grom endte opp på en sisteplass sammenlagt. Liv Jorunn på 
Pokeman fikk en 4.plass og plassering i nordisk allround. Ida Elin 
Sunde ble første uplasserte her med hesten Kuling. Ida Elin og 
Kuling tok ellers plassering i alle tre dressurklassene de startet i 
LA, og endte opp med en 4 plass i nordisk dressur for senior. Liv 
Jorunn og Pokeman endte på 11 plass i nordisk dressur for senior 
mens Tonje Møllerud på Rappen endte på en 9 plass i samme 
sammendrag. Gorm Stanstorp og Roselise endte opp på en 15 og 
16 pass i samme 
sammendrag.  

 
De to sprangekvipasjene Cathrine M Paulsen og Silje 
Renate Ruud som deltok klarte ikke plassering og 
havnet nede på listene i Nordisk sprang sammenlagt. I 
kjøring gjorde Kristine Koller og Fossumbirken det 
godt og tok sølv sammenlagt og ble plasserte i flere av 
delkonkurransene. Sylvia Kallekleiv Langeland på 
hesten Freddi fikk en 6 plass i Nordisk Kjøring. Sylvar 
endte på en 11 plass i Nordisk Allround. Annike J 
Mikkelsen på Roselise endte på 16 plass sammenlagt i 
nordisk dressur for senior.  
 
                      
 
 

 

Ida Elin Sunde på Kuling 

 

Tonje Møllerud på Rappen 

Liv Jorunn Nyhagen på Pokemann 

 

Vi gratulerer det norske laget med gode 
resultater og flott innsats :) 
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Drektighet og følling 

 
Drektighet hos hest varierer veldig, men 330 dager brukes som et gjennomsnitt. Hoppa kan i visse 
tilfeller stoppe opp utviklingen av fosteret i perioden rundt 30 dager. Dette er for at føllet skal bli født 
på et litt gunstigere tidspunkt. Hopper har en diffus placenta, dvs at gasser og næringsstoffer 
utveksles på hele utsiden av fosterhinnene. Forbindelsen er svært løs, fosterhinnene løsner lett ved 
fødsel uten særlig skade på slimhinnen i uterus. 
 
Hoppa skal være i godt hold før følling, og bør stå på det stedet føllingen skal skje 4 – 6 uker før 
forventet følling. Da for hoppa tid til å bli trygg på omgivelsene, og rekker og produsere antistoffer fra 
miljøet som føllet skal fødes i. Hvis hoppa skal føde inne skal boksen være romslig, minst 4x4m. det 
skal være rent, tørt og sklisikkert. Underlaget skal være godt og mykt. Et godt lag med spon og 
eventuelt et lag med halm på toppen. Halmen skal være støvfri. Det anbefales at hoppa overvåkes, da 
vi med veldig enkle grep kan redde føllet dersom det oppstår komplikasjoner ved fødselen. To vanlige 
årsaker er at fosterhinnen ikke sprekker eller at veene er for svake. Da trenger føllet å komme raskt 
ut. Undersøk derfor hvilken dyrlege du kan kontakte i god tid før forventet følling. 
 
Følling utendørs har sine fordeler og ulemper. Det er normal sett et renere miljø og mye bedre plass. 
Hoppa kan bevege seg mer før og etter følling. Bevegelse etter følling hjelper livmoren trekker seg 
bedre sammen. Men det kan være vanskelig og overvåke hoppa dersom det er mørkt. Noe det er stor 
sannsynlighet for siden følling pleier å foregå i de sene nattetimer.  
 
Juret begynner å produsere råmelk ca. 4 uker før følling, da vil jurene begynne å vokse. Det er viktig å 
følge med at begge jurhalvdelene er like harde og store, ved mistanke om jurbetennelse skal dyrlege 
kontaktes.  
 
Råmelka er først klar, og den vil utvikle seg til å bli hvit med en tykk og klebig konsistens. Det hender 
at noen hopper lekker råmelk, da vil kvaliteten på råmelka bli noe dårligere. Hvis du har mulighet, kan 
det være lurt å få tak i råmelk fra en annen hoppe.  

 

 
VERV EN VENN! 

 

1 NYTT MEDLEM VERVET GIR  
15 % RABATT PÅ NESTE ÅRS  

MEDLEMSKONTINGENT TIL VERVER. 
 

2 NYE MEDLEMMER VERVET GIR  
25 % RABATT PÅ NESTE ÅRS  

MEDLEMSKONTINGENT TIL VERVER. 
 

3 NYE MEDLEMMER VERVET GIR 
 JFL LAGSJAKKE TIL VERVER. 

 
Det nye medlemmet betaler medlemskontingent inn på  

konto nr. 3325.25.02489. Legger ved en melding  
med navn, adresse og hvem som vervet de.  

Vervekampanjen gjelder kun verving av nye medlemmer. 
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Denne oppbevares i 
frysen til den tas i 
bruk. Råmelk er 
veldig viktig for at 
føllet skal få en god 
start med et godt 
immunforsvar. En til 
to dager før følling vil 
hoppa vanligvis få 
små vokspropper på 
spenene. Dette kommer av at 
råmelka presses ut og tørker på spenespissene.  
 
Det er generelt lite komplikasjoner i forbindelse med 
fødsel på hest. Det er viktig at hoppa ikke forstyrres 
unødvendig. Hele fødselen deles inni tre faser.  
 
Første fase kalles blokkingen, da begynner hoppa å 
vandre rundt i boksen, graver litt, virker rastløse, få 
kolikklignende symptomer, ser seg bak og slår med 
halen. Er hoppa ute og går i flokk, vil hun nå forlate 
flokken for å føde i fred. Det er vanlig at hoppa svetter 
på flanken, bak ørene og albuer få timer før føllinga 
starter. I dette øyeblikket utsonderes hormonet oxytocin 
fra hypofysen, Det medfører at melkeproduksjonen 
starter og at livmoren starter sammentrekningene. 
 
Andre faser kalles utdrivningsfasen. Da vil cervix utvide 
seg og vannet går. Livmoren begynner å trekke seg 
sammen og føllet presses inn i fødselskanalen. Hoppa 
ligger gjerne på siden, og det er viktig at hun ikke har 
lagt seg med bakende inn mot en vegg, da kan føllet 
skades når det kommer ut. Sammentrekningene er 
sterke og snart vil en hvit hinne som dekker føllet vise 
seg mellom kjønnsleppene.  Hvis hoppa har sterke veer i 
15 min uten at noe skjer, bør dyrlege kontaktes. Hovene 
kommer først, den ene litt før den andre, og nedsiden av 
hoven skal peke nedover. Fosterhinnen vil sprekke og 
sammentrekningene til hoppa vil bli sterkere. Det er 
viktig at foster hinnen sprekker slik at føllet får puste Nå 
blir kroppen og hoftene presset gjennom 
fødselskanalen. Hvis hovene som kommer peker 
oppover, kommer føllet med bakføttene først. Da er det 
viktig å la navlestrengen være intakt så lenge som mulig. 
Føllet får enda oksygen gjennom strengen, og hvis den 
ryker for tidlig vil ikke føllet få oksygen. Navlestrengen 
er laget slik at den har et svakt punkt som ryker selv når 
tiden er inne. Nå er fødselen over og hoppa hviler ut. 
Utpressing fasen varer i gjennomsnitt 17 minutter.  
 

 

LOKALE HOPPER SOM 
HAR BLITT BEDEKKET I 
2013. 
 
Augustus Solberg 
Larstun Flori e. Florian 
Hodnelin e. Fjelldar 
Leika Krossvoll e. Fjelldar 
 
Dalargutt 
Roslands Juni e. Frederik Skovå 
Brunmøy e. Monifax 
Selma Ros e. Viljarbryn 
Nikky e. Steffar 
 
Myklemann (Voss) 
Sanita e. Sander  
 
Kneist (Hadeland) 
Bjellands Luna e. Eikåsen Gullfaks 
 
Skraaruds Gråtass (Telemark) 
Berge Tekla e. Aser 
 
Fjelltor (Sauda) 
Sele`s Ronja e. Hermann 
 

 

 

Sele`s Ronja hilser på Fjelltor 

 

Sanita hilser på Myklemann 
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I tredje fase skilles etterbyrden gradvis fra 
livmoren, og når hoppa reiser seg vil 
placentaen komme ut. Livmoren fortsetter 
å minke i størrelse, og etter ca. 30 min etter 
følling vil etterbyrden falle på bakken. Da 
er seperasjonen komplett. Fosterhinna vil 
stor sett være ute innen 3 timer. 
 
Det er viktig at du/ dere griper inn minst 
mulig, og lar hoppa og føllet hvile sammen, 
og få tid til å knytte bånd. Hvis du må gripe 
inn, prøv da å unngå å komme mellom 
hoppa og føllet. Føllet skal normalt sett 
reise seg innen 1-2 timer og die innen2-3 
timer. Hvis dette ikke skjer, er det et 
sikkert tegn på at noe er galt. Da må 
dyrlege kontaktes. Føllet bør urinere og 
gjør fra seg i løpet av den første dagen. 
Avføringen vil være mørk og kalles 
mekonium eller tarmbek. Dersom føllet 
begynner og presse og slå med halen 
trenger den hjelp av dyrlegen til å gjære fra seg. 
 
Hold godt øye med hoppa for å se etter eventuelle komplikasjoner. F.eks. uvillig eller har problemer 
med å reise seg, virker uinteressert i føllet, blodig utflod eller avføring som kommer ut i fra 
kjønnsleppene eller kolikk. Hoppa skal ha høy med god kvalitet eller gress. Det kan være lurt å ta 
temperaturen på hoppa to ganger daglig for å sjekke om hun har fått en infeksjon. Temperaturen skal 
ligge mellom 37,5 °C-38 °C. 

 
Foto er lånt av Åse Ravndal 
Tekst av Veronica H. Sveinsvoll 
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Distanseritt med fjordhest   

 

 

 

 
 
Distanseritt er en form for ”maraton ridning”. Mottoet i distanseritt er ”å 
fullføre er å vinne” for det er ikke selvsagt at en klarer å fullføre, så alle 
godkjente ekvipasjer blir belønnet med sløyfe. En skal tilbakelegge lange 
distanser i variert terreng på tid, og ens største konkurrenter er klokka og 
løypa. Hesten skal gå av egen vilje, så pisk og sporer er forbudt. Klassene 
skilles av distansene, og kan være fra 1 km til over 160km. Distansen deles 
opp i ulike etapper som skilles med obligatoriske pauser og eventuelle 
veterinærkontroller. De laveste klassene har clear round bedømming, som 
foregår slik at en må fullføre innenfor et tidsrom som tilsvarer snittfart på 
mellom 8km/t og 15 km/t. I de lengre distansene er det ”fri fart” 
bedømming og en kan ri så fort en vil, bare en holder seg over minimum 
snittfart. Alle klasser har forkontroll og sluttkontroll, men når en kommer 
opp i klassene er det også veterinærkontroller etter hver fullførte etappe. I 
kontrollene sjekker dyrlegen at hesten er i god nok form til å fortsette 
rittet. Blant annet sjekkes puls, som må være max 64 slag/min, tarmlyder, 
ømheter og eventuell halthet eller skade. Er ikke hesten skikket til å 
fortsette, blir den eliminert.  

Distanseritt er en helt unik ridesport. Av å 
konkurrere i en slik langvarig og krevende 
sport blir båndet mellom hest og rytter 
helt spesielt. En knytter sterke bånd og 
lærer å kjenne hverandre ut-inn, som er 
viktig for å klare å disponere hesten best 
mulig. Samarbeidet mellom hest og rytter 
er viktig, men minst like viktig er 
groomene. Når en skal tilbakelegge lange 
distanser kan det være nødvendig med 
vann og kjøling til hesten underveis, og da 
er det godt å ha en følgebil med gode 
hjelpere. Hjelpere er også gode å ha når en 
skal ha hesten raskt ned i puls og klar for 
veterinærkontroller, eller om en vil ha seg 
en tur på do i pausen.  

Grooming i løypa, mye som må 
gjøres samtidig. NM Gyland 
2013 
Foto Arvid S. Johansen 

Pulsmåling etter 1. av 3 etapper på Officersrittet 2013,  
Foto Hallvard Nygård 
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Selv om araberhestene dominerer i de høyere 
klassene, kan alle raser egne seg til distanse på lavt 
nivå, og en ser alt ifra små shetlandsponnier til 
friesere og kraftige dølahester. Det viktigste er at 
hesten er flink til å ta seg frem i allslags terreng, kan 
disponere kreftene sine og er utholdende. En fjording 
eller to dukker som regel opp på distanserittene. Ofte 
i de lave klassene, men av og til deltar fjordinger også 
i høyere klasser. De skiller seg ut blant araberne, men 
blir veldig godt mottatt. Alle synes det er stas med 
fjordinger, og de fleste har god tro på disse hardføre 
hestene, selv om de kanskje har noen ulemper i 
forhold til araberne.  I 2004 vant fjordhesten Nelly av 
Espeli norgesmesterskap i distanse for juniorer. 
Senere beviste denne hesten at også fjordinger kan 
klare de lengre distansene da den tok 9. Plass i et 
internasjonalt 16 mils ritt i Sverige.  Nabolandene 
våre har også fått øyene opp for fjordhesten etter å ha 
sett fjordhest-blandingen Mai med den unge 
juniorrytteren Rita Eiesland Holen konkurrere på 
internasjonale distanseritt. Mai er godt kjent i det 
norske distansemiljøet, og har imponert med å blant 
annet ta bronse i junior NM 2012.  

 I mars 2012 bestemte jeg meg for å prøve meg på et 
distanseritt med fjordingen min, Apalhaugs Lilja. Jeg 
tenkte det ville være en god mulighet for å miljøtrene 
hesten min som ofte ble usikker på nye steder. Det var 
et tøft ritt på 4 mil med mye terreng og bakker. Jeg 
visste ikke helt hva jeg bega meg utpå, men for en 
opplevelse! Vi tok oss god tid og, sammen med ei 
venninne, passerte vi mål lenge etter resten av 
klassen. Stevneplassen var nesten tom da vi ankom, 
men vi var kjempefornøyde og fikk mye skryt for å ha 
tatt hensyn til hestene. Neste dag var jeg så støl at jeg 
knapt klarte å gå, men ut på nytt distanseritt skulle vi. 

 

HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
 
-Jæren Fjordhestlag cupen 2013 
Alle som er medlem i JFL kan delta på 
cupen. Statutter finnes i Jærblakken nr 1 
2013 
-Dyrskue i Lyngdal 07.09 
Kombinert utstilling. 
-Føllmønstring på 
Bjerkreimmarknaden 29.09 
Det er foretatt et par forandringer på 
årets føllmønstring. Se invitasjon side 3. 
-Medlemsmøte 02.12 
Medlemsmøte skal være på Vigrestad 
hos Sigmund Nesvik. 
Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr. 4 2013   14/10-13 
Jærblakken nr 1 2014   15/2-14 

 

TIL SALGS 
 
LAGSJAKKER 
Vi har flotte lagsjakker med logo på 
ryggen og skrift på høyre arm. Selges for 
350,- Trenger du virkelig en slik jakke? 
Kontakt Stian Nesvik på telefon  
957 60 445, for kjøp av jakke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åptarittet 2012 Foto Hallvard Nygård 
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Nå var jeg bitt av basillen! Jeg og Lilja trente 
hardt, og fullførte enda ei 4 mil to uker senere.  

På vårt tredje ritt utfordret vi oss selv og fullførte 
vår første 6 mil i ei løype med store 
høydeforskjeller. Det var en fri fart klasse, og vi 
kom sist av de godkjente ekvipasjene, men 
allikevel hadde vi overgått mine forventninger. 
Neste dag hadde både jeg og hesten gangsperre 
fra topp til tå, men det gikk ikke lenge før det var 
glemt og vi var klare for neste ritt. Fjordingen 
min viste seg å ha en enorm viljestyrke, og 
gradvis ble hun også mer selvsikker og begynte å 
storkose seg i løypene. Målet vårt var som regel å 
ta sisteplassen, så sannsynligheten for skuffelse 
var svært liten.   

 Vi startet vår andre fri fart klasse på 50km i 
starten av 2013. Det var 12 kuldegrader med 
hard bakke, skare og is, men den hardføre 
fjordingen gjorde jobben sin og sikret enda en 
sisteplass. Nå begynte hun å bli i så god form at ei 
4 mil var lekende lett, og noen ganger måtte jeg 
passe på så vi ikke red for fort. Lilja fikk mye 
skryt av både dommere, funksjonærer og andre 
ryttere, så jeg kunne ikke annet enn å være stolt 
av den flotte fjordingen min.  

Våren 2013 skulle vi ri vår første 7 mil på Bore. 
Jeg var ekstremt nervøs, men hadde en 
beroligende følelse av at Lilja var klar for denne 
distansen. Vi var tre startende i klassen som gikk 

over 3 etapper. Målet var å få godkjent dette rittet, men jeg 
hadde tro på at Lilja kanskje kunne få noe bedre enn en 
sisteplass denne gang. Jeg hadde rett. En ekvipasje ble 
eliminert etter andre etappe, og etter tredje etappe stakk 
fjordingen min av med sin første seier i distanseritt! 
Funksjonærene skrøt mye av Lilja og var ivrige med å gi oss 
nye utfordringer. Ideen om å delta i junior NM ble plantet, og 
alle hadde virkelig tro på at Lilja kunne klare 
kvalifiseringskravet. For å kvalifisere oss måtte vi få godkjent 
ei 8 mil. Etter litt overtalelse bestemte jeg meg for å gjøre et 
forsøk, siden dette var mitt siste år som ”ung rytter” og 
sannsynligvis eneste mulighet til å delta i NM i distanse. Et par 
måneder senere var vi på vei til Gardermoen for å kvalifisere 
oss. Lilja hadde aldri stått så lenge på henger før, og heller aldri 
vært på reisestevne, og jeg merket at dette tok på kreftene 
hennes. Heldigvis kan Gardermoen by på de flotteste ridestiene 
jeg noen gang har sett og veldig flatt terreng. Etter en så lang 
reise visste jeg ikke helt hva jeg skulle forvente av Lilja. Hun 
spiste dårlig, og var ikke like pigg som vanlig, men når 
startsignalet var gått ble kilometerne raskt tilbakelagt. Dermed 

Over: Litt ekstra kjøling før start på NM, Foto Maria Luice 
Grayston 
 
Under: Kjøling i løypa under NM, Foto Maria Luice Grayston 

NM distanse, veterinærsjekk, Rytter og 
hest i balanse. Foto Maria Luice Grayston 
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fikk vi vår første godkjente 8 mil. Det unike distansemiljøet viste seg fra sin beste side denne dagen. 
Andre folk på stevneplassen, både kjente og ukjente, var ivrige med å hjelpe oss å få klassens eneste 
fjording igjennom dette rittet. Den enorme hjelpsomheten i distansemiljøet er en opplevelse i seg 
selv.   

To uker etter kvalifiseringsritt fikk vi oppleve å ri et Norgesmesterskap for første gang. Det var en helt 
utrolig opplevelse, men også et veldig tøft ritt. Løypa var 82km fordelt på 3 etapper med mye bakker 
og stekende sol. Jeg hadde ingen forventninger om og i det hele tatt fullføre første etappe, men Lilja 
sto på og gjorde sin beste jobb hittil. Dessverre mistet hun en sko mot slutten av andre etappe, og vi 
ble eliminert i følgende veterinærkontroll fordi vi ikke hadde fått slått på en ny sko. Men 60 km under 
de forholdene var en kjempebra prestasjon på et ritt hvor bare fem av de elleve påmeldte ekvipasjene 
ble godkjent! Jeg og Lilja har lært og opplevd mye i løpet av vår tid i distansesporten, og 
selvsikkerheten til Lilja har utviklet seg betraktelig i løpet av det siste året. Fra å nærmest få panikk av 
å være alene på tur og nekte å gå uten hest foran seg på nye steder, til å tilbakelegge flere mil helt 
alene på totalt ukjente steder. Vi har opplevd et helt unikt og hjelpende miljø, hvor alle er likeverdige 
uansett nivå eller hesterase, og alle hjelper alle. Vi har fått reist og opplevd natur i ulike deler av 
landet, vi har opplevd å ri i et norgesmesterskap som eneste fjording blant araberne, og størst av alt 
har vi opplevd hvor sterkt samspillet mellom hest og rytter kan bli! Flere opplevelser skal det 
forhåpentligvis bli da vi håper på å kvalifisere oss til å starte FEI distanseritt i nær framtid.   

Unni Marina Berge  

1.plass 70km med hestepasser Marit Nystrøm, foto Tina Husby Nygård 
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FERIE I DANMARK  
MED HEST 
Skrevet av Cathrine Bø 

 
Jeg var egentlig fast bestemt på at jeg 
ikke skulle ta med hest til Danmark. Det 
var alt for dyrt trodde jeg. Men så en dag 
bestemte jeg meg for at Amandus skulle 
bli med på ferie i år. To uker til 
Danmark. Det ble mye søking på nettet 
for å finne ut beste måten å reise til 
Danmark med hest. Det var litt av en 
jungel med informasjon å lese seg 
gjennom. Men valget falt tilslutt på å dra 
uten carnet. Det ble nok litt mer 
papirarbeid uten carnet, men verdt det 
rent økonomisk.   

 
Torkild, jeg, Frøya (buhunden våres) og Amandus 
reiste fra Randaberg 02.07.13. Turen gikk til 
Kristiansand og med båt over til Hirtshals. Målet i 
Danmark var Stald AK, som Anita Klausen fra 
Norge eier. Det ble en 15 timers kjøretur, men det 
var ingen problem med en snill hest på henger.  

 
 
Vi hadde en kjempe kjekk ferie. Hadde noen 
veldig kjekke dressurtreninger. Det var også 
flotte turområder hvor jeg og Amandus kunne ri i 
flere timer i naturen. Her fikk Amandus møte 
både hjorteflokker og en sporadisk hare på let 

etter mat. Torkild fikk låne en av Anitas pensjonerte hester på tur. Han syns nok kanskje de store 
brune var litt høye, men ble trygg etter hvert. Jeg var nok 
mer utrygg da han travet Amandus gjennom skogen. 
 
I Danmark var det også masse kjekke hestebutikker. Til 
Torkilds store fortvilelse fikk jeg enda mer utstyr å putte 
inn i stallskapet. Det ble hele fire nye sjabraker å pynte 
gutten med. 
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Kveldene etter rideturene ble brukt til grilling og kos. Siden vi 
jenter hadde jobbet med hestene hele dagen stod gutta for maten. 
Vi fikk også en liten roadtrip over til Tyskland. Selv om det ikke 
var så mye hesteutstyr å kjøpe her fikk vi handlet inn masse 
annet billig. Stald AK ligger ikke lang fra Tyskland, så det er ikke 
lange turen.  
 
 
Vi fikk også tid til å være turister i Danmark, og besøke litt 
forskjellige byer rundt Holsted. Ribe var en fantastisk by, og er 
også Danmarks eldste by. Det var også flere shoppingsentere i 
nærheten, samt mange dyrebutikker for dem som har andre dyr i 
tillegg til hest. Prisene var mye lavere enn i Norge. Torkild ville ha 
et 400 liters akvarium i hengeren ved siden av Amandus, men da 
satt jeg foten ned. 
 
 
Det er deilig å være norsk i Danmark, spesielt med hest. Hvis 
noen ønsker å dra på Danmarksferie med hesten sin, så er det 
bare å ta kontakt med meg. Informasjon om Stald AK finner du på 
www.staldak.dk eller søk på Stald AK på facebook.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.staldak.dk/
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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 

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 
Du finner oss også på Facebook 

  
 
 
 

Medlemskap i Jæren Fjordhestlag 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 de tre norske rasene. Kjøpere av fjordhestføll som ikke tidligere har vært medlem i JFL får 
gratis medlemskap i laget for neste år. 
 
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 eller ring 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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