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Sires Tir, Sires Leander og Berge Tekla nyter flotte vinterdager 

Foto Karoline Sire 
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Redaktøren har ordet 
 

Enda et år lagt bak oss, og et nytt år 

foran oss. Med alle gleder og utfordringer  

som måtte følge. Enten det gjelder 

unghest, ride-/kjørehest eller hingst som  

skal få oppleve vårens vakreste eventyr på  

Eid til våren.  

 

Aller først er det RFLs årsmøte som står for tur. Det holdes som vanlig i Mort-

avika Kiosk AS, Galtaveien 145, Rennesøy. Kl 17.00. 

 

Deretter er det klart for JFLs årsmøte. Innkalling og årsmelding finner du 

som vanlig her i Jærblakken. Håper å treffe mange av dere på begge årsmøte-

ne. Alltid kjekt og komme seg litt bort fra livet som småbarnsmor, og snakke 

med likesinnede hestefolk.  

 

Det har nettopp blir avholdt et møte med søringene i RFL angående Revide-

ringa av Avlsplanen for Fjordhest, og Jæren sitt svar til dette kan du lese på 

side. 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jæren Fjordhestlag kaller inn til  
Årsmøte 2015 

29/2-16 kl.19.00 
Rytter stovå på Dysjaland Gard 

Dysjalandvegen 33, 4054 Tjelta 
 

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 2015 

4. Godkjenne regnskapet for 2015 

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 2016: 
Leder: Veronica Hogstad Sveinsvoll– på valg 

Nestleder: Brit Olene Aase 
Sekretær: Miriam Brimsø 

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

2. Styremedlem: Mona Hatteland 
Varamedlem: Nina Aarsvoll – på valg 

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

Revisorer:  
Reidar Eiliv Time – på valg  

 
Valgnemnda har bestått av:  
Oddvar Rosland – på valg 

Stian Nesvik 
Vara: Inga Skretting 

 
For å ha stemmerett på møtet, må kontingent for 2016 betales innen 26/2-16 
For nye medlemmer av året, må kontingenten for 2016 betales innen 26/2-16 
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ÅRSMELDING 2015 
 

Styret har hatt fire ordinære styremøte og har behandlet 14 bokførte saker.  
Jæren Fjordhestlag hadde 55 betalende medlemmer i 2015. Disse møtte på årsmøtet til RFL: Karoline 
Sire, Lene Grødeland Gundersen, Veronica Sveinsvoll, Miriam Brimsø og Brit Olene Aase.  
 
JFL SINE AKTIVITETER I 2015:  
 
MEDLEMSBLADET JÆRBLAKKEN: Jærblakken ble som vanlig gitt ut i fire utgaver, 17. årgang.  

HINGSTEHOLD: I år var det slipp med 2. premiehingsten Balder Mann på Sikvaland. Han tok i mot 11 
hopper på stasjon og slipp, men dessverre viste det seg at ingen hopper ble drektige og han ble sendt 
hjem. Da hentet vi Balder Manns far Krogs Balder, også 2. premiert. Krogs Balder tok i mot 7 hopper på 
slipp.  

HESTEHENGER: Tredalhengeren ble solgt for 8000 kr til Sigmund Nesvik, da det ville koste oss for mye å 
få reparert skadene på den.  

LAGSKJERRA: Lagskjerra står hos Lene på Sele, og er gratis å låne for medlemmer.  

MEDLEMSKAP I JFL: I 2010 ble det vedtatt at alle førstegangskjøpere av føll eller unghest oppdrettet i 
laget skal få ett års gratis medlemskap i JFL. Ved salg kan Veronica Sveinsvoll kontaktes.  
Ellers er prisen for medlemskap 300 kr i året.  

UNGHESTUTSTILLING PÅ ØKSNEVAD: 17 hester møtte, hvorav fire fjordinger. Beste fjordhest var 
Skogheims Rosalin, oppdrettet av Roald og Anne Reidun Skogland. 

FØLLMØNSTRING PÅ BJERKREIM: 11 føll og 1 åring av de særnorske hesterasene døl, N/L og fjordhest 
møtte. Fem fjordhestføll og én  fjordhest åring kom til Bjerkreim den 27. september. Resultater og bilder 
kan sees i Jærblakken nr. 4. 
Dagens føll og beste fjordhest ble Finslands Raia, oppdrettet av Odd Finsland. Føllmønstringen inngikk 
som en del av prosjektet Fokus Unghest og vi kunne derfor søke om økonomisk støtte derfra.  

KONKURRANSER: Jæren Fjordhestlag cupen ble også avholdt i 2015. Det var tre deltakere som deltok; 
Anne Grethe Soma, Mona Hatteland og Marie Bergenhem. Seieren gikk til Anne Grethe Soma. 
NM ble avholdt på Stav, med en deltaker fra JFL. Anne Grethe med  Øybrisa gjorde fin figur med mange 
flotte plasseringer.  
Nordisk ble avholdt i Sverige, men det var ingen startende fra laget. 
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.  

MEDLEMSMØTE: Årets medlemsmøte tok sted på Sele den 7. desember. Tannspesialist Berven hadde et 
interessant foredrag om hestens tannhelse.  

LAGSJAKKE: svart med JFLs logo på ryggen og en arm koster 400 kr. For kjøp av jakke kontakt Veronica 
Sveinsvoll. 
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INTERNETT: Vi har oppgradert hjemmesiden vår. Den kan fortsatt finnes på www.jaerenfjordhest.net. Vi 
har også en gruppe på facebook, med 151 medlemmer i skrivende stund.  
 

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. 

http://www.jaerenfjordhest.net/
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§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 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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TIL SALGS 

Sylvfaks gulblakk hingst e. Lille Ulrik u. Faksa Nordgard ue. Sylv Vidvei født 2.6.2015 selges til noen som vil ha 

han som hingst og ta han med på utstilling og evt mot Eid dersom utstillingsresultat tilsier at det er verdt å prøve 

når den tid kommer. Han har flotte bevegelser og kommer til å bli en god brukshest. Han er leietemt, snill med 

hovtrimmer, fulgt opp med vaksine og ormekur. Er ferdig registrert med rødt pass.  

Resultat fra føllsjå: 7,5 7,5 7 8,5 7,5 Hingstføll av bra type. Pent hode, litt kort hals og rygg. Føre gode bein, noe 

steile høver og koder. Energisk godt skritt, ledig trav.  

Pris 18 000 kr Kontakt Brit Olene Aase på mail britolene.aase@gmail.com eller telefon 99028701. Kun seriøse 

henvendelser. 
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HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2016 
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen. 
Statutter finner på side 5 
-Årsmøte RFL 11/2-16 
Info på første side. 
-Årsmøte JFL 29/2-16 
Innkalling side 3 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 2 2016 1/4-16 
Jærblakken nr 3 2016 1/7-16 
 

 

TIL SALGS  
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på medlemsmøtet, for 400,- Klarer 
du ikke vente så lenge sier du? Ta kontakt 
med Veronica H. Sveinsvoll på tlf 959 08 483 

 
 

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

Perfekt til mørke vinterdager. 
Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 

Tlf. 959 08 483 
 

 

Medlemsmøte 07.12.15 

Tekst og foto: Karoline Sire 

Dette års medlemsmøte havnet tilbake i gamle trakter, nem-
lig på Sele. Alltid et trivelig sted å være, og 25 stk møtte opp, 
i tillegg til Veterinær Øyvind Berven med frue.  
I mens jærbuene kjempet om å finne mandelen i grøten, 
holdt Øyvind foredrag om hestens tenner og tannhelse.  
Selv har jeg vært med på foredrag med ham tidligere, og må 
si at det var like interessant andre gangen.  
Etter foredraget ble kake og hesteprat medlemmene i mel-
lom, før den obligatoriske stallrunden.  
Kjekt at så mange møtte, håper alle satte pris på foredraget.  
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JULEMØTE ROGALAND FJORDHESTLAG 
Tekst Karoline Sire 
 
På årsmøtet i fjor ble det snakket om å ha en samling i laget, og den 12. desember ble samlingen en reali-
tet. Til sammen tjue fjordhestentusiaster samlet seg på Quality Hotel på Sola for diskusjon, faglig kunn-
skap og sosialt samvær, alt avsluttet med middag og mer sosialt samvær. Dette må gjerne bli tradisjon for 
min del! 
Oppmøtet var på 20 personer, de fleste fra Jæren, ellers to fra nordfylket og fem fra Dalane. Leder Reidar 
Eiliv Time ønsket velkommen, før ordet ble gitt til Knut Thunheim som brakte oss litt nyheter fra Norges 
Fjordhestlag. Her kan nevnes avl i små populasjoner og midler til avl, som vi selvfølgelig ønsker oss mer 
av, for å "redde" rasen. 
Fjordhesten ligger bra an når det gjelder slektskap og bredde i avl, mye på grunn av bruk av treåringer og 
litt importer. Generelt er det lite innavl på fjordingen i forhold til andre raser.At vi trenger vi bedre måle-
redskap for utvikling av føll og unghest, utstilling, Skeid etc. ble det også snakket om. 50.000 kroner er 
bevilget til utredning og bevaring av sæd. Et forslag er å tappe fem hingster av hver rase (særnorske) og 
spare i 15-20 år før det tas ut igjen. Spørsmål om hvordan velge hvilke hingster man skulle plukket ut ble 
stilt, og det ble litt diskusjon angående dette. Kanskje man ønsker å bevare bredde i avlsmaterialet, 
fargepsekter etc. En hingst kan utvikle egenskaper som ikke kommer til syne bra nok som treåring. Da 
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kan det være bra å ha disse bevart til senere, om hingsten ikke lengre er tilgjengelig for avl i Norge. 
N/L laget har fått støtte til "ungheststaller" på tre gårder, hvor hestene blir daglig håndtert med tanke på 
forberedelse til utstilling. Alle stallene ble raskt fyllt opp. 
Etter informasjon og litt diskusjon rundt disse tingene var det tid for lunsj, og det skortet ikke på valgmu-
lighetene. Det var spekemat, salat, svinenakke, medisterkaker, ribbe, pinnekjøtt, laks, kylling, pasta, cous-
cous, fløtepoteter osv, i tillegg til dessert. Smaken var det ikke noe å si på, og jeg antar at alle ble mette og 
vel så det.  
Etter lunsj hadde Ådne Undheim fra FKRA et foredrag om foring av hest. Vi har forøvrig spurt Ådne om å 
holde et tilsvarende foredrag for JFL om dette på et senere tidspunkt, slik at flere kan få glede av det.  
Utstilling sto så på programmet, og datoer for utstilling i Rogaland ble tatt opp. Flere forskjellige datoer 
ble nevnt, disse har i ettertid blitt sendt inn til Norsk Hestesenter, og er som følger: Sauda 14.05.16 og 
"Jæren" 28.05.16 (utstillingen har de siste årene vært på Øksnevad VDG, men utstillingssted vil muligens 
bli endret i år). I tillegg skal det være jubileumsutstilling på Stord, som jo også er i nærheten, datoen er 
satt til 21.06.16. 
Det ble utdeling av Rogalandspokaler for 2015, siden disse ikke var tilgjengelige på selve utstilling. Poka-
len for 3 års hoppe gikk til Skogheims Rosalin med poengene 99899, og 2 års til Nesviks Liana, også med 
en rekke på 99899. Begge hoppene fikk sløyfe, ekstrasløyfe og stilt som nr 1 i kvalitet på skuet, gratulerer 
til eiere Jan Are og Stian Nesvik. 
Når det gjelder landsfinalen for unghest i 2015 var det liten oppslutning om denne. Det har blitt diskutert 
å plukke ut de beste dyrene på unghestutstillingene i stedet, og gi støtte til at de kan reise til f.eks Seljord 
å vise der i stedet, og det ble stilt spørsmål om dette kunne være aktuelt for medlemmene. 
Knut kom så om med informasjon angående avl. Hest og sau er nå tatt inn i en landsomfattende ordning 
for tre norske raser. Genressurssenteret er ansvarlig for den nasjonlae ordningen for bevaring av husdyr.  
Det er blant annet foreslått tilskudd for å ha unghester opp til fire års alder, tilskudd for avlshopper og 
tilskudd for avlshingster. På møtet kom det forslag fra medlemmer om å gi tilskudd til rideskoler med 
norske raser som skolehester og tilskudd til bønder for å avle norske hester. Generelt er det allerede 
mange forslag, men Genressurssenteret ønsker å konsentrere om èn ting foreløpig. 
Fokus unghest ble så diskutert, og lokallagene oppfordres til å arrangere flere kurs. Vi i JFL har være flin-
ke og hatt mange kurs, men i 2015 var det rett og slett ikke tid til å få til alt vi ville, i mellom andre kurs og 
utstillinger. Vi håper å få til flere i løpet av 2016, og ønsker innspill fra medlemmene om det er spesielle 
moduler dere kunne tenke dere.  
Det ble nevnt at man kunne ha mer aktivitet samtidig med utstillinger, og det er absolutt mulig. Dette har 
vi selv gjort flere ganger, i form av å ha føllmønstringen som føllmodul i fokus unghest, samt unghestkon-
kurranse på flere av de offisielle utstillingene som har vært i området.  
For å få til mer aktivitet er vi avhengig av hjelp fra medlemmer, siden det er litt arbeid med arrangering. 
Avlsplanen ble revidert i forifjor for å tilpasse rasespesifik del og godkjenne dette i forhold til mattilsy-
nets endringer i hesteavl. Det er rullering på avlsplanen hvert fjerde år, dvs at neste revidering er i 2017. 
Før jul ble det sendt ut brev til alle lag om punkter som det ønskes innspill på til revidering. På møtet tok 
vi opp fjorten punkter som ble gjennomgått og diskutert, disse var: 
1. Kjøreprøve, karakter eller bestått 
2. Avtegn 
3. Typegodkjenning av hoppe 
4. Vallak kåring, avtegn 
5. Import sæd, evt embryo 
6. 8 års hingster, innkalling til utstilling igjen? 
7. Ekstrasløyfe på ugnhest, 1., 2. og 3. premier? 
8. Lukking av stambok, fem generasjoner 
9. Travprøve 
10. Eksem 
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11. Blåøyet hvit 
12. Premiering uten kjøreprøve i showklasse 
13. Bevegelser, forskjell på bruksprøvedommer/eksteriørdommer 
14. Unghest utstilling, åring? føll? 
Det var mange meninger rundt noen av disse sakene, og diskusjonen gikk livlig. I brevet fra Norges 
Fjordhestlag er noen av disse punktene bortfallt, og en del er slått sammen. Selve brevet, og vårt svar, 
finner du et annet sted i bladet. 
Siste punkt på programmet var fremming av hest. Markedet mangler ferdig utdannede hester. Det er fo-
reslått å opprette salgsstall, f.eks på Eid med omkring ti hester som er innkjørt og ridd. Dette ble litt nega-
tivt møtt, i og med at det er veldig vanskelig å dekke lønn til de som skal trene og stelle hestene. Ellers er 
ideen god, men vanskelig gjennomførbar. 
Møtedeltakerene fikk så noen timers pause, hvor noen gikk på hotellrommet og noen gikk for å stelle hes-
ter eller andre ting, før vi møttes på kvelden igjen. Vi var 15 stykker, som spiste oss gode og mette atter 
en gang, og fikk se noen kjendiser på hotellets underholdning med sang og dans. Det gikk selvfølgelig 
også mange gode hestehistorier rundt bordet. Blir du med neste gang, er du kanskje så heldig å få høre 
dem ;) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIL SALGS 
16 000,- 
 

 
Veldig fin sele komplett med nytt hodelag og nye tøyler. Svart og naturfarget. Alt lær er 
nytt, med nysølv spenner. Bogtre og høvre er pusset opp. Her har du en god sele i 
mange år. Kontakt Veronica Hogstad Sveinsvoll ved interesse. 95908483 

FINN-kode: 68850957 

 

http://m.finn.no/bap/forsale/gallery.html?finnkode=68850957#image1
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REVIDERING AV AVLSPLANEN FOR FJORDHEST 
 
Brev fra Avlsutvalget i Norges Fjordhestlag: 
 
Fylkes-/distrikts- og lokallag i Norges Fjordhestlag 
 
Arbeidet som vart gjort med avlsplanen for Fjordhest i slutten av 2014 og fyrste halvår av 2015, var ei 
tilpassing til det nye regelverket etter at det vart offentleggjort at kåringslova skulle falle bort 01.01.15. 
Det var ingen fullstendig revisjon av avlsplanen med justering av detaljar (som til dømes vekting av ei-
genskapar, raseskildring, bruksprøver o.l.). No er tida inne for å starte prosessen med ein fullstendig re-
visjon av avlsplanen. Nytt utkast skal vere klart for oversending til Norsk Hestesenter og Mattilsynet 
01.10.2016. 
Avlsutvalet ønskjer ein høyringsprosess der medlemane får gode høve til å kome med innspel. Som ut-
gangspunkt sender vi ut nokre aktuelle og sentrale spørsmål. Svar på desse vil gje oss godt grunnlag for 
det vidare arbeidet. Samstundes håpar vi òg at medlemane kjem med innspel på andre punkt i avlsplanen 
som dei meiner bør endrast. 
Høyringsfristen er sett til 20.02.2016. Arbeidsgruppa utarbeider eit framlegg etter å ha gått gjennom inn-
komne innspel frå fylkes-, distrikts- og lokallag. Styret i Norges Fjordhestlag vil presentere dette framleg-
get som orienteringssak på årsmøtet i mai, før det ev. vert gjort ytterlegare justeringar. Den reviderte 
avlsplanen skal gjelde frå og med 2017. 
Innspela sendast til post@norsk-fjordhestsenter.no 

TIL SALGS 
3900,- 

 
 

 

Westernsal selges. Salen er 16" vid. Fortøy, bomullsgjord, salteppe og saltrekk følger 
med. Kjøpt nytt 2012, da kostet salen 4499kr. Fint brukt. 
 

Finnkode: 68717329 

http://m.finn.no/bap/forsale/gallery.html?finnkode=68717329#image1
http://m.finn.no/bap/forsale/gallery.html?finnkode=68717329#image3
http://m.finn.no/bap/forsale/gallery.html?finnkode=68717329#image4
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Her er nokre aktuelle emne/spørsmål som vi ønskjer tilbakemelding på: 
1. Vurder vektinga av eigenskapar i avlsmålet. I dag har vi denne vektlegginga: 
Eksteriør 50 % 
Brukseigenskapar 30 % 
Lynne 10 % 
Holdbarheit 10 % 
2. Er bruksprøvene tilfredstillande slik dei er i dag? Kva fortel dei om arvbarheit og miljøpåverknad? 30 
% vektlegging (som no)? Godkjent/ikkje godkjent? 
3. Kan det vere aktuelt å innføre travprøve for 3 års hingstar ? 
4. Kom med innspel til kriteria for sløyfe, ekstrasløyfe, G, 3.,2. og 1. premie. 
5. Kva kan godtakast av avteikn på Fjordhest? Kom gjerne med konkrete skildringar. 
6. Kva retningslinjer er ønskjelege for import av sæd frå utanlandske hingstar? 
 
Beste helsing 
Avlsutvalet i Norges Fjordhestlag 
Norfjordeid 10.12.2015 
 
 
 
Rogaland Fjordhestlag kalte i denne sammenheng inn til åpent møte for å diskutere saken. Den 21.01.16 
møttes vi på kafeen på Vikeså. Oppmøtet var noe labert, til sammen ni medlemmer og styremedlemmer 
fra Jæren og Dalane. 
Etter diskusjon her, og på julemøtet til RFL, har JFL fattet denne besvarelsen som sendes avlsutvalget: 
1. Vurder vektinga av eigenskapar i avlsmålet. I dag har vi denne vektlegginga: 
Eksteriør 50 % 
Brukseigenskapar 30 % 
Lynne 10 % 
Holdbarheit 10 % 
Vi ønsker å beholde vektingen slik den er i dag. Eksteriør bør ikke være mindre enn 50%, da dette spiller 
inn både på bruksegenskaper og holdbarhet. Alle kategoriene er viktige, og vi vil ikke miste noen av dem 
til fordel for en annen. 
 
2. Er bruksprøvene tilfredstillande slik dei er i dag? Kva fortel dei om arvbarheit og miljøpåverknad? 30 
% vektlegging (som no)? Godkjent/ikkje godkjent? 
Vi synes bruksprøvene er bra slik de er, men ønsker å legge til løsmønstring/longering på hopper, slik at 
disse også får  vist galopp. Fjordhesten er ikke lengre primært arbeidshest, hvor den hovedsakelig ble 
brukt i skritt og trav, men ride- og kjørehest hvor en god galopp er ønskelig. Dette bør dermed vektlegges 
mer. 
Det hadde vært positivt om alle hoppeklasser på utstilling hadde valgfri rideprøve i tillegg til obligatorisk 
kjøreprøve, slik som for klasse 6, da kunne de fått vise galopp under rytter, om ikke annet. 
Bruksprøvene forteller lite om arv, og mer om miljø. En godt miljøtrent hest vil ha bedre forutsetning til å 
gjøre gode bruksprøver, enn èn som aldri har sett utsiden av eiendommen den bor på. Fokus Unghest er 
her et klart pluss, da det oppfordrer unghesteiere til å ta med hestene på forskjellige ting i ung alder, og 
legge en god grunnmur når det gjelder miljøtrening. Fokus Unghest er i denne sammenheng bra som det, 
men angivelig er det mer penger til ordningen, enn det som blir delt ut, pga ikke mange nok arrangerer. 
Kanskje det kan være en ide å øke tilskuddet for fokus unghest kurs? Dette vil kunne fortelle noe om arv i 
tillegg, da man vil kunne luke ut hester med dårlig lynne, på tross av at de har fått mye miljøtrening. 
Foruten det ønsker vi helt klart å beholde tallkarakter på bruksprøvene, da dette kan være en ekstra gul-
rot for mange, om å trene litt ekstra før man avlegger prøven. 
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3. Kan det vere aktuelt å innføre travprøve for 3 års hingstar? 
Treåringer bør ikke gå igjennom mer påkjenning enn de allerede gjør. I denne alderen skal de fremdeles 
vokse og utvikle seg mye. Ofte må man ta hensyn til vokseperioder frem mot utstilling, og kan ikke trene 
for hardt. Det er lite intressant å se en travprøve på en hest som ikke er klar for det, og løper med hodet i 
været og ryggen ned.  
Det kan muligens være aktuelt med travprøve å fireåringer i stedet, når hesten har blitt sterkere og mer 
utviklet. 
 
4. Kom med innspel til kriteria for sløyfe, ekstrasløyfe, G, 3.,2. og 1. premie. 
Kriterie for sløyfe er ok som det er, for ekstrasløyfe bør ingen enkeltkarakter være lavere enn 8. 
G. premie og 3. premie er ok som de er. Selv om vi ikke ser G brukt så ofte, kan denne være viktig i sam-
menheng med typegodkjenning av hest, og bør bestå. 
2. premie til voksne hester bør kunne ha maks èn 7'er, og ingen lavere karaktert. Kan med fordel være 
strengere for at tre års hopper skal oppnå 2. premie. For eksempel en tallrekke med minst èn 9'er, og ing-
en karakter lavere enn 8. 
1. premie hester bør ikke ha noen karakter lavere enn 8, og fortrinnsvis minst èn 9'er. 
 
5. Kva kan godtakast av avteikn på Fjordhest? Kom gjerne med konkrete skildringar. 
Fjordhesten er som kjent en liten populasjone, hvor man har kjørt en streng avtegnspolitikk i lange tider. 
Dette er ikke positivt for genetisk mangfold, da vi potensielt mister mange gode hester fra avl, både når 
det gjelder eksteriør og intressante stammer.  
Vi ønsker derfor en mildere dømming av avtegn, hvor stjerne er tillatt på hopper OG hingster. Store bles 
som strekker seg langt ned under øyenivå bør fremdeles være diskvalifiserende. 
Slik avlsplanen er i dag er det rom for tolkning av dommere, og vi ser ofte hester få sløyfe og gode be-
dømmelser ett år, for å så å bli disket neste år. For å forhindre dette er det viktig med spesifikk beskrivel-
se av hva som er tillatt og ikke, slik at det blir mindre opp til hver enkelt å avgjøre. Slik det står om avtegn 
på høver på rød- og gulblakke per i dag gir for mye rom for meninger. Hva er melkehvitt? Hva er klart 
avgrenset? Hva er symmetrisk? 
Vi mener at avtegn på høver på rød- og gulblakke individer bør være tillatt, så lenge de ikke går over 
kronranden, selv om de ikke skulle være symmetriske.  
Selv med streng dømming på avtegn over flere år, har ikke avtegnsforekomsten gått ned, ei heller har den 
gått opp. Mange hingster i avlen i dag har avtegn på kjønnsorgan, som er like "ille" som om flekken var i 
panna.  
Flotte hingster kastrerers pga små avtegn, og flere hester blir slaktet av samme grunn. Med en utryd-
ningstruet rase må formålet være å få flest mulig hester i avl, da bør det tillates mer bruk av avtegn i av-
len.  
 
6. Kva retningslinjer er ønskjelege for import av sæd frå utanlandske hingstar? 
Vi ønsker at hingsten det importeres fra er kåret i avsenderlandet, og hr minimum fem generasjoner god-
kjent (dokumentert fjordhest) stamme. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret, Jæren fjordhestlag 
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Informasjon 
 
Styret 2015 består av: 
 
Leder: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Nestleder: Brit Olene Aase 
Sekretær: Miriam Brimsø 
Kasserer: Karoline Sire 
1. Styremedlem: Lene G. Gundersen 
2. Styremedlem: Mona Hatteland 
Varamedlem: Nina Aarsvoll 

959 08 483 veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
990 28 701 britolene@hotmail.com  
902 18 396 miriam_brims@hotmail.com  
992 81 881 sjobeng@hotmail.com  
478 63 946 subaru_lene@hotmail.com 
976 31 293 Mona_pink89@hotmail.com 
976 55 256 aarsvoll@hotmail.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 kon-
to 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) 
 
JÆRBLAKKEN: Opplaget er på omkring 60 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 
400,- Ta kontakt med Veronica H. Sveinsvoll 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. 
Står på Sele, kontakt Lene G. Grødeland for leie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
mailto:britolene@hotmail.com
mailto:miriam_brims@hotmail.com
mailto:sjobeng@hotmail.com
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http://www.jaerenfjordhest.net/
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RETUR 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 


