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 Vinnerbildet i fotokonkurransen 

Mona Hatteland og Landevejens Viol 

Fotograf: Marie Bergenhem 
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Redaktøren har ordet 
 

2015! Nytt år og nye utfordringer.  

Håper mange tenker seg ut for å konkurrere 

i forskjellige grener. Hvis du er en 

erfaren veteran eller en ny, ivrig  

konkurranserytter så er du og din hest hjertelig velkommen til å delta i  

JFL cupen. Statutter for denne finner du på side 8 i bladet. Det er også  

mulig å finne info om cupen på facebookgruppen  

«Jæren fjordhestlag cupen 2015».  

 

Så har vi i styret luftet tanken om å arrangere fellestur til vårens  

Vakreste eventyr i Nordfjordeid. Tanken er felles buss og felles soveplass 

For at dette skal bli en realitet trenger vi tilbakemeldinger fra dere om  

dette kan være noe som frister, og evt innspill om hvordan vi kan arrangere 

turen. 

 

Så vil jeg gratulere Marie Bergenhem med vinnerbildet i fotokonkurransen! 

Takk til dere andre som har sendt inn flotte bidrag til konkurransen. 

 

Årsmøte er rett rundt hjørnet og jeg håper flere av dere klarer å finne veien 

til Sigmund Nesvik på Vigrestad mandag 2. mars.  

 

 

 

Ha en fortsatt god vinter alle fjordhestvenner. 

 

 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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Jæren Fjordhestlag kaller inn til  
Årsmøte 

2/3-15 kl.19.00 
Hos Sigmund Nesvik, Haugstadveien 10, 4362 Vigrestad 

 
Innkomne saker må være styret i hende innen 20. 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 2014 

4. Godkjenne regnskapet for 2014 

5. Fastsette medlemskontingent for 2016 

6. Valg av utsending til årsmøtet i Rogaland Fjordhestlag 

7. Innkomne saker 

8. Valg 
 

VALGNEMNDA SI INNSTILLING TIL STYRET FOR ÅR 2015: 
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 – på valg 

2. Vara: Inga Skretting -på valg 
 

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

Reidar Eiliv Time – på valg  
 

Valgnemnda har bestått av:  
Tore Sæland – på valg 

Mona Bø 
Vara: Oddvar Rosland 

 
For å ha stemmerett på møtet, må kontingent for 2014 betales innen 28/2-15 
For nye medlemmer av året, må kontingenten for 2015 betales innen 28/2-15 
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HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2015  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen. 
Statutter finner du på side 13 
-Årsmøte 2/3-14 
Årsmøte skal holdes hos Sigmund Nesvik. 
Innkalling og mer info finner du på side 3 
Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr. 2 2015 15/4-15 
Jærblakken nr 3 2015 15/7-15 
 
 

 

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. 
 

 
 

 
 

Reparasjon og produksjon av seletøy.  
Har nå inne kjøretømmer i lær og reflekstau.  

Perfekt til mørke vinterdager. 
Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 

Tlf. 959 08 483 

 

Styret har hatt fire ordinære styremøter og har behandlet 
17 bokførte saker.  

  
Jæren fjordhestlag har hatt 55 betalende medlemmer i 

2014.  
Møtte på årsmøtet til RFL: Stian Nesvik og Karoline Sire  

Møtte på årsmøtet i NFL: Stian Nesvik og Sigmund Nesvik 

JÆREN FJORDHESTLAG SINE AKTIVITETER I 2013: 

MEDLEMSBLADET: Jærblakken ble gitt ut i fire utgaver 
som vanlig, 17. årgang. 
 
HINGSTEHOLD: I år var det slipp på Sikvaland med hings-
ten Lille Ulrik. Alt i alt ble 9 hopper bedekt, på stajon og 
slipp. På slippet var det utbrudd av beskjelersyke. Dette 
kan leses om i Jærblakken 3 2014 
 
HESTEHENGER: den sju 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 2014. Sommeren 2014 
var hengeren med i en utforkjøring, og skadene har blitt 
taksert til om lag 20 000 i bare deler. Det har ikke blitt tatt 
noen avgjørelse om hva som skal skje med hengeren. Det-
te tas opp som årsmøtesak. 
 
LAGSKJERRA: kommer fremover til å stå hos Lene på Se-
le, like gratis og låne som tidligere år.  
 
MEDLEMSSKAP I JFL: fra 2010 ble det vedtatt at første-
gangskjøpere av fjordhestføll/unghest oppdrettet i laget, 
skal få 1 års gratis medlemskap hos oss. Ved salg kan Ve-
ronica H. Sveinsvoll kontaktes.  
Prisen for medlemskap ellers er kr. 300,- i året. 
 
KOMBINERT UTSTILLING PÅ ØKSNEVAD: 1. juni. Tre 
møtende hopper og 14 møtende unghester, resultat i Jær-
blakken nr. 3/ 14. Beste fjordhest var Fagermøy. Oppdret-
tet av Torulv Time 
 
FØLLMØNSTRING, BJERKREIM 28. SEP: 16 føll og åring-
er av de tre norske rasene fjording, N/L-hest og døl møtte. 
Tre møtende fjordhestføll og en fjordhest åring kom til 
Vikeså søndag den 28. sept. Resultat og bilder i Jærblak-
ken nr 4/14. Dagens føll: Beste fjordhestføll var Hodne 
Lunar, oppdrettet av Bente Gudmestad. Som i fjor inngikk 
føllmønstringen som en del av prosjektet Fokus Unghest 



5 

 

og vi kunne derfor søke om økonomisk støtte derfra. 
 
KONKURRANSER: Jæren Fjordhestlag cupen ble holdt også i 2014. Det var kun en påmeldt. Cuppen ble 
derfor avlyst 
Deltakere fra laget som deltok på NM i Drammen var Heidi Johanne Øvrebø og Mona Hatteland.  Nordisk 
ble holdt i Sverige, Men ingen fra laget deltok. Vi har hatt flere medlemmer ute på lokale stevner, ingen 
nevnt, ingen glemt. (Vi setter pris på reportasjer til Jærblakken). 
 
FOKUS UNGHEST: Modul A00 føllkurs i sammenheng med føllmønstringen på Bjerkreim.  
Modul B4 Utstillingsforberedene kurs på Vigrestad 13/4-14.  
Modul B1og B2 Bruksaktivitet og miljøtrenings kurs på Sele 2/11-14  
 
MEDLEMSKVELD: Mandag 1. desember, i år var vi hos Sigmund Nesvik på Vigrestad. 23 medlemmer 
møtte. Det ble holdt Fjordhest quiz. Lars Rosland ble utnevnt som æresmedlem. 
 
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 skriv-
ende stund har vi 127 medlemmer her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaerenfjordhest.net/
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VEDTEKTER 

Vedtatt på årsmøte 12. februar 2014 
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. Medlem-
mene 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 for inneværende år, mister stemmerett og all rett til lagets mid-

ler. 

§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. 

§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 
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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 ett år om gangen, valgkomi-

te for to år. Ved likt antall stemmer i personvalg, skal det holdes loddtrekkning. Vanlige saker avgjør en 
med vanlig flertall av de møtende. Står stemmene likt i vanlige 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 ett år om gangen. 

3. Velge medlemmer til styrets øvrige åpne posisjoner for to år, med varamenn for ett år. Første gangen 
går to ut etter loddtrekking, om hele styret fornyes. 

4. Velge revisorer.  

5. Velge utsendinger til Rogaland sitt årsmøte. 

5. Velge valgnemnd til neste årsmøte, tre stk, to medlemmer og en vara. En eller to nye blir valgt for hvert 
år, første gang går en ut ved loddtrekning. 

6. Behandle saker som blir satt frem av enkeltmedlemer 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 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 
Valgnemnda skal bestå av en to medlemmer, og en vara. Deres oppgave er å finne kandidater til styreverv 
og valgnemnd når noen er på valg/går ut. Valgnemnda er ikke en del av styret, og har ikke stemmerett på 

styremøter, men kan gis adgang til å delta på disse ved behov. Valgnemnda velger selv sin leder. 

§12 
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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STATUTTER FOR JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN 2015 

 
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 cupen vi startet i 
2013 i et forsøk på å rekruttere disse. Vårt formål er altså å samle 
et større fellesskap med alle oss som har nettopp fjordingen som 
favoritt, samtidig som vi ønsker å oppfordre alle til å bruke fjord-
hestene sine aktivt i sporten. 
 

2. Gjennomføring 
Rytter/kusk må selv sende inn dokumentasjon på sine stevnes-
tarter 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 tilsvarende 
utenlandsk instans, alle stevnekategorier og klasser teller likt. 
Klubbstevner er likevel ikke gjeldende. 
 

3. Deltakere 
Rytter/kusk kan starte med så mange hester han/hun selv øns-
ker, men det må være fjordhest.  
Det settes krav om at hesten må være registrert hos Norsk Heste-
senter, med rødt eller blått pass. Poengberegningen går per ekvi-
pasje, og cupavgift betales per ekvipasje. 
 

4. Påmelding 
For å delta i cupen betales det en engangsavgift pålydende 50,- til 
JFLs konto 3325.25.02489. Man må også ha betalt medlemskon-
tingent til JFL for inneværende år. 
Påmeldingsfrist er innen 1. juni for inneværende år, unntak for 
nye medlemmer hvor fristen er innen èn måned etter innmelding 
(datoen man betaler medlemskontingent). 
Det må være minst tre påmeldte for at cupen skal gjennomføres. 
 

5. 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. 
 

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

 
 
 

Bedekningstall  
Fjordhest 2014 

Hingst Antall 
hopper 

Augustus Solberg 1 
Balder Mann 5 
Birk 1 
Dalargutt 1 
Elvar 2 
Flemming 1 
Frederik Skovå 1 
Gråggi 2 
Herman 2 
Hermanto 6 
Kamillas Tord 14 
Kneist 2 
Kornvin Freidig 5 
Lauvprinsen 17 
Leirdals Odin 10 
Lille Ulrik 9 
Lunner Gråen 1 
Lunner Per 1 
Major 6 
Merinas Emil 5 
Ninjar 7 
Reimar 1 
Reita Balder 1 
Ronnjo 1 
Rudsmo Robin 4 
Rønning Gubben 5 
Severin 21 
Skaaruds Gråtass 6 
Sofin 2 
Svoras Iver 4 
Søljo 1 
Torserblakken 1 
Volls Birk 4 
34 hingster 150 
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Denne gang, som sist gang hadde vi medlemsmø-
te hos Sigmund Nesvik på Vigrestad. Det ble i god 
tradisjon servert grøt og saft. Hele 23 medlem-
mer møtte til koselig fjordhest drøs og kjempe 
om hvem som hadde lest best opp på fjordhesten 
denne gang. Reinsdyret Karoline Sire var også 
tilstede for å spre litt julestemning og glede.   

 
Denne gang hadde vi gleden av å utnevne Lars 
Rosland som æresmedlem.  Lars ble medlem i 
1945, og det vil si at han har vært trofast mot 
Jæren Fjordhestlag i 70 år. Det står det respekt i!  
 
Etter en hyggelig kveld, måtte vi selvfølgelig ut å 
se i stallen til Sigmund å se om vi fant noen kule 
gule, og det gjorde vi  

 
Det er alltid kjekt å treffe igjen likesinnede fjord-
hestvenner, og jeg håper dere alle, med fler tar 
turen til årsmøtet i mars. 

 

Over: Leder Stian Nesvik overrekker blomster til æresmedlem Lars 
Rosland 
Under: En konsentrert gjeng under fjordhest quizen 

Medlemsmøte 1. des 2014 
Tekst og foto: Veronica H. Sveinsvoll 
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Dette året har Jæren Fjordhestlag eit æresmed-
lem, Lars Rosland. Han blei medlem i 1945 og 
har nå våre medlem i 70 år. Han er det 2. æres-
medlemmet i laget.  
 
Lars Rosland er oppvaksen på gård på Rosland i 
ein søskenflokk på 7. Han begynte som dreng på 
Sikvaland, hjå broren hans. Etter ei stund som 
dreng, busette han seg på nabogården på Ros-
land. Han hadde gård med både melkekyr, griser, 
høns, sauer og hester. Dagane gjekk med til stel-
ling, fra tidlig på morningen til seint på kveld. 
Hesten blei brukt foran plogen ute på jordene. 
Han hadde alltid ei hjelpande hånd til kvar ein 
som trengte den og det har han i dag og. Den sis-
te jobben hans var på pakkhuset på Orre. Etter  
den gjekk han av med pensjon. Men det betydde 
ikkje at han slutta å gjere noko.  
 
I tida etterpå begynte han å potle her heima. 
Blant anna laga han kjerrer. I tillegg restaurerte 
han gamle ting for seg sjølv og andre. Dette driv 
han fortsatt litt med i dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars har alltid hatt interesse for hest og særs 
fjordhest i dei siste 70 åra. Han er oppvaksen 
med hestar. Som 20-åring meldte han seg inn i 
Jæren Fjordhestlag. Heilt sidan den gong har han 
hatt fjordhest. Gjennom dei 70 åra har han hatt 
mange hestar. Han har hatt 7 hopper og mange 
føl.  
 
Hoppa som han husker best er Heidi Bakken. Ho 
var både barnevennleg og gild. Ho gjekk fint både 
framfor kjerre og plog. Den siste tida blei ho my-
kje brukt til å køyre med. I fleire år køyrte han 
med henne i juletreskogen på Kåsen. Lynnet 
hennar var bra. Han hadde ho i ca 8 år. I dag har 
han eit avkom etter henne, Roslands Juni. Lynnet 
til Heidi Bakken viser godt igjen hjå Roslands 
Juni. Ho fekk Rogalandspokalen i 2010, noko som 
Lars er veldig stolt over. Av alle føla som han har 
hatt gjennom åra, er det Roslands Heiden som er 
favoritten. Han var kjempegild og hadde eit godt 
lynne.  
 
Han har gjort mykje godt for fjordhesten opp 
gjennom åra. På avlsfronten har han vore veldig 
aktiv og avla fram mange gode hestar. Han har 
vore på mange utstillingar med hestane og gjort 
det godt der. Lars er kjend for å ha gode hestar!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æresmedlem Lars Rosland 
Tekst: Camilla Rosland 
Foto: Åse Ravndal 
 

Toppbilde: Lars Rosland og Roslands Juni 
 
Venstre: Lars køyrde mange år med Heidi Bakken i 
juletreskogen 
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Informasjon 
 
Styret 2014 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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RETUR 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 

  


