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Nygårds Kvikka og Finslands Reia har unghoppetreff hos  

Mona Hatteland på Hellvik. 
Foto Mona Hatteland 
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Redaktøren har ordet 
 

Et hektisk år lagt bak oss. For min og 

Pauline Grødems del har året 

som var gitt oss nye utfordringer, 

I form av hingsten Gråggi. Vi begynner  

å finne utav det litt etter litt. Vi har begge noe erfaring med hingst, men det 

er godt å ha andre hestekyndige å lene seg til i ny og ne. En blir aldri  

ferdig utlært innen hestefaget. Andres meninger og tips kan til tider være gull 

verdt. Enten det gjelder avl, konkurranse eller rett å slett bare hestehold  

generelt. Jeg prøver i hvert fall å finne frem svampen i meg og suge til meg 

mest mulig info, for å deretter skvise ut overflødig informasjon.  

 

Det blir et spennende år foran oss, og vi vil prøve å satse litt på ryttere og 

kusker som vil starte NM 2018. I den forbindelse vil vi arrangere kjøresam-

linger, og håper muligheten for treninger i sprang og dressur byr seg. Jeg har 

i hvert fall tenkt meg å prøve meg i sporten, og håper flere av dere ser denne 

muligheten og henger dere på. Vi setter pris på alt engasjement fra medlem-

mene. Dette gjelder selvfølgelig alle våre arrangement i år. Hvis det er noen 

av dere som klør i fingrene etter å hjelpe til på f.eks utstilling eller diverse 

Fokus Unghest kurs er det bare å ta kontakt med en av oss i styret. Vi biter 

ikke, så det er helt ufarlig. Jeg ser på oss som eg riktig så koselig gjeng ;) 

 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

 

 

 

 

 

 



Jæren Fjordhestlag kaller inn til  
Årsmøte 2016 

27/2-17 kl.19.00 
Rytterstovå 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 2016 

4. Godkjenne regnskapet for 2016 

5. Fastsette medlemskontingent for 2017 

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 – på valg 
Sekretær: Miriam Brimsø -  på valg 

Kasserer: Karoline Sire 
1. Styremedlem: Lene G. Gundersen 

2. Styremedlem: Mona Hatteland 
Varamedlem: Grete Gudmestad – på valg 

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

Revisorer:  
Sigmund Nesvik – på valg  

 
Valgnemnda har bestått av:  

Stian Nesvik – på valg 
Vara: Nina Aarsvoll 

 
For å ha stemmerett på møtet, må kontingent for 2017 betales innen 26/2-17 

 
 
 

 

 

ÅRSMELDING 2016 
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ÅRSMELDING 2016  
Styret har hatt fem ordinære styremøte og har behandlet 19 bokførte saker.  
I 2016 hadde Jæren Fjordhestlag 56 betalende medlemmer, samt ett æresmedlem.  
 

JFL sine aktiviteter i 2016: 
 
MEDLEMSBLADET JÆRBLAKKEN: Jærblakken ble som vanlig gitt ut i fire utgaver, 18. årgang.  
 
HINGSTEHOLD: I 2016 leide vi den 3. premierte grå hingsten Gråggi. Han tok til sammen i mot 13 hopper 
på stasjon og slipp på Sikvaland.  
 
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 kr. 300 i året.  
 
UNGHESTUTSTILLING PÅ FORUS: 28. mai ble det avholdt unghestutstilling på travbanen på Forus. To-
talt møtte det 20 hester fordelt på 9 raser. Det møtte 7 fjordhester, og best av disse var Skogheims Stella 
e. Fjordbækken's Sidan, oppdrettet av Roald Skogland og eiet av Jan Are. Hun fikk også Rogalandspokalen 
for beste 3-årshoppe. 
 
FØLLMØNSTRING PÅ BJERKREIM: Totalt møtte det 10 hester på føllmønstringen på Bjerkreimsmarken 
25. september,  og fem av disse var fjordhester; fire hoppeføll og én åringshingst. Resultater og bilder kan 
ses i Jærblakken nr. 4. Beste fjordhest og dagens føll ble hoppeføllet Nesviks Linnea e. Frederik Skovå u. 
Husvegline. Hun er oppdrettet av Stall Nesvik. Føllmønstringen inngikk som en del av prosjektet Fokus 
Unghest og vi kunne derfor søke om økonomisk støtte derfra.  
 
KONKURRANSER: På grunn av få deltakere og fordi den ikke har trukket særlig mange nye medlemmer, 
ble Jæren Fjordhestlag cupen foreslått lagt på is av styret i forkant av årsmøtet. Stort engasjement like 
etter dette gjorde likevel at den ble beholdt, men med reviderte statutter. Dessverre var det likevel bare 
èn påmeldt. 
 
FOKUS UNGHEST:  
-I april arrangerte vi modul B4 - utstillingsforberedende kurs hos Sigmund på Vigrestad. Her møtte det  
ca. 10 personer og 6 hester som fikk øve seg på mønstring ved god hjelp av Sigmund. Bilder og mer in-
formasjon om kurset kan leses i Jærblakken nr. 2. 
-Vi arrangerte også modul A00 føllkurs i sammenheng med føllmønstringen på Bjerkreim. 
 
MEDLEMSMØTE: Årets medlemsmøte ble arrangert 5. desember på Dysjaland Gård. Veterinær og 
hovspesialist Tone Wien holdt et spennende og lærerikt foredrag om forfangenhet hos hest.  
 
LAGSJAKKE: Svart med JFLs logo på ryggen og en arm koster 400 kr. For kjøp av jakke kontakt Veronica 
Sveinsvoll. 
 
INTERNETT: Lagets hjemmeside kan finnes på jaerenfjordhest.net. I tillegg har laget en facebookside 
som i skrivende stund teller 185 medlemmer.  
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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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*Regnskapet er per dags dato ikke gjennomgått av revisor 
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HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2017 
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen. 
Statutter finner på side 8 
-Årsmøte JFL 27/2-17 
Innkalling side 3 
-Kjøresamling 19.02 og 19.03 
Info om kjøresamlingen finnes på side 13 
-Mønstrings kurs 26.03.17 
Info finnes på side 13 
-Kjøreprøvekurs 21.5.17 
Mer info kommer 
-Kombinert utstilling 26.06.17 
Blir i år på Forus travbane. 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 2 2016 1/4-17 
Jærblakken nr 3 2016 1/7-17 

 

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 
 

 

STATUTTER FOR  

JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN 2017 

1. Generelt 
Vi i styret vet at det er mange aktive fjordhestekvipa-
sjer i fra vårt distrikt, innen både ridning og kjøring. 
Dessverre er bare et fåtall av disse medlem hos oss. 
Formålet med cupen er å samle et større fellesskap 
med alle oss som har nettopp fjordingen som favoritt, 
ved å rekruttere konkurranserytterne i området, sam-
tidig 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 
stevnestarter og resultater innen utgang av året. Be-
nytt f.eks link fra horsepro, sendes til styret, se hjem-
mesiden for mailadresse. 
Stevnet må være i regi av Norges Rytterforbund, eller 
tilsvarende utenlandsk instans, alle stevnekategorier 
og klasser teller likt. Klubbstevner er likevel ikke gjel-
dende, i og med at dette kan skape ubalanse i mulighet 
for deltagelse, når ikke alle er medlem av klubbene 
som inviteres. 

3. Deltakere 
Rytter/kusk kan starte med så mange hester han/hun 
selv ønsker, men det må være fjordhest.  
Det settes krav om at hesten må være registrert hos 
Norsk Hestesenter, med rødt eller blått pass. Poeng-
beregningen går per ekvipasje, og cupavgift betales per 
ekvipasje. 

4. Påmelding 
For å delta i cupen betales det en engangsavgift påly-
dende 200,- til JFLs konto 3325.25.02489. Man må også 
ha betalt medlemskontingent til JFL for inneværende 
år. 
Ved for få påmeldte til at cupen gjennomføres, kan man 
enten få avgiften tilbakebetalt, eller overført til neste 
års medlemskap. 
Påmeldingsfrist er innen siste dag i februar for innevæ-
rende år, unntak for nye medlemmer hvor fristen er in-
innen èn måned etter innmelding (datoen man betaler 
medlemskontigent). 
Det må være minst tre påmeldte for at cupen skal gjen-
nomføres. 
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5. Poengberegning 
Start gir 1 poeng per klasse, 
plassering gir 2 poeng, og førs-
te plass gir 3. poeng. 
Hver start telles kun èn gang, 
man får altså ikke poeng for 
både start og plassering i 
samme klasse. Høyeste poeng 
gjelder. 
Styret i JFL er ansvarlig for po-
engutregning etter at cup del-
tager selv har sendt inn sine 
resultater. Hvis to eller flere 
deltagere har like mange po-
eng, vil den med flest starter 
vinne. 

 
Premiering 
JFL deler ut premie til vinner av 
cupen.  
Tre-fire påmeldte: Sløyfe og pokal 
Fem-seks påmeldte: Dekken  
Sju påemeldte eller mer: Dekken, 
sløyfe og pokal 
 

 

UTSTILLINGSHODELAG 
 

Utstillingssesongen nærmer seg med stormskritt.  
Trenger du et nytt utstillingshodelag?  

Jeg lager heste- og hundeutstyr etter dine mål og ønsker. 
 

 
Sveinsvoll Salmakeri 

tlf 959 08 483 
veronicah.sveinsvoll@hotmail.no 

Tospann seler cob/full for salg 

 
Selges samlet for 3000 kr. 

Ukjent alder og merke. Svart lær. Finnes små reparasjoner enkelte steder, noe lær vil nok trenge 
utskifting med tiden, men selene er i bruksstand. Brukt på både små og brede og store, slanke fjor-

dinger. Den ene bukgjorden (til brystet) har vært for kort til mine hester, så har fått laget forlengere 
til disse. Trekkliner og bringekobbel kan følge med, hodelag og tømmer følger ikke med. Selene 

trenger å smøres, har vært ubrukt en stund og er "sånn passe" stive. Flere bilder kan sendes. 
Ved interesse kontakt Karoline på epost sjobeng@hotmail.com  

eller SMS (ikke anrop) til tlf. 99281881 

 

mailto:sjobeng@hotmail.com
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I år hadde vi et spennenede foredrag om for-
fangehet, holdt av Tone Wien. Tone er utdannet 
veterinær og ble uteksaminert fra veterinærhøy-
skolen i Oslo i 1990. Hun er veterinær med 
spesiell interesse for hovhelse, og arbeider i 
tillegg som hovtrimmer, samt i gang med 
videreutdanning for å oppnå fagbrev innen 
hovslageryrket. Til daglig arbeider hun som 
veterinær med hest og høver som en 
overveiende del av praksisen. Tone snakket om 
om veldig mye interessant, alt i fra vektbæring til 
foring. 
Før i tiden, sånn ca 50 millioner år siden, hadde 
hestens stamfar flere tær, omtrent som oss men-
nesker. Nå er det bare kastanjer og sporer på 
innsiden av bena og i hovskjegget som vitner om 
dette, ellers er det kun hoven igjen. 

 

Dette er den delen av hesten som har bakkekon-
takt, ofte bare en hov av gangen. Når hesten lø-
per på hardt terreng, så slås hver hov med stor 
kraft i bakken et par ganger pr sekund, og både 
sjokkbølgene og vekten er enorme. Hoven er 
konstruert for å dempe sjokkbølgene, bære vek-
ten, beskytte det levende vevet inni kapselen, 
nydannes i passe tempo, gi feste på underlaget 
etc.  
En barfot hov kan absorbere trykk opp imot et 
tonn. Dette minsker hvis hesten er skodd, siden 
hoven blir mindre fleksibel.  

 
 

Medlemsmøte 7.12.16 
Tekst og foto Karoline Sire 

Sammenligning av hestebein og menneskehånd. 

De ujevne rillene i hoven som vises her kan indikere for-
fangenhet. Legg også merket til hvordan hoven er 
«scoopet», altså at den ikke er helt flat under. Denne 
slitasjen kommer naturlig på ville hester, og påvirker 
fleksibiliteten i hoven, hvilket ikke kan gjenskapes på en 
skodd hest. 
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Hesten har ikke en jevnt fordelt kroppsvekt på 
beina, forbena tar opptil 60% av kroppsvekten, 
og 40% på bakbein. Mange ser forfangenhets-
symptomer ved at hesten står og lener seg bak-
over. Det gjør de for å Laminitt har blitt forsket 
på lenge, og vært kjent siden Antikken, man sier 
at det finnes flere typer av forfangenhet, og alle 
årsaken til at det oppstår er ikke helt forstått. Det 
finnes dog liten tvil om at tykke ponnier eller 
utrente hester er mer utsatt, nettopp derfor er 
dette et viktig emne for eiere av nøysomme 
fjordhester som lett legger på seg. Det finnes så 
klart mange andre grunner enn fedme, for 
eksempel at hesten har fått for kraftig fôr eller 
for den ikke har tålt, plutselig fôrskifte, kolikk, 
annen sykdom, tilbakeholdt etterbyrd etter 
følling, overbelastning, equine metabolic 
syndrome etc.  
Det som skjer i hoven når hesten blir syk er at 
lamellærhuden og hornkapselen mister festet på 
grunn av en hurtigere produksjon i lamellhornet. 
Dette ender med at hovbenet blir skjøvet 
fremover i hoven, rotasjon av hovbeinet, eller en 
kombinasjon av disse. 
Man kan oppdage forfangehet ved at hesten 
beveger seg lite, halter eller har unormal gange, 
høvene blir varme og med sterk puls i koden, i 
tillegg til den karakteristiske stillingen hvor 
hesten lener seg bakover.  

 
 

 
 
 
Hvis hesten har disse symptomene bør man ta 
den inn fra beite dersom den står ute, gi den et 
mykt underlag å stå på, samt oppfordre til å 
legge seg ned for å minske trykket på høvene, og 
fjerne all mat. 
Foruten dette bør man kjøle ned beina med 
isvann. Dette hindrer at giftstoffer blir 
transportert med blodet der de ikke bør være. 
Hesten blir ikke kald, da hestebein har en fiffig 
funksjon hvor de kan «stenge av» 
blodsirkulasjonen for en gitt tid. På den måten 

Snitt av hoven til en forfangen hest. Hovbeinet til denne 
hesten har sunket ned i forhold til hvor det burde være. 
Hesten har underskutte drakter og lang tå, vi kan se 
hvordan hovveggen har løsnet. 



    12 

 

sirkulerer ikke blodet i hele kroppen og kjøler 
ned vitale organer.  
 

 
 

 
 

 
 

Det ble etter hvert mange spørsmål under 
foredraget, og flere avsporinger. Foring var et 
fengende tema for de fleste. Det er så enormt 
mye som er aktuelt og interessant når det 
kommer til dette, og flere ytret ønske om et 
oppfølgingsforedrag, noe vi stiller oss positive til. 
Det som er nevnt her er kun et kort utdrag av 
noen få av de tingene det ble snakket om. Synes 
du det virket interessant? Hvis det viser seg å 
være interesse for det setter vi gjerne opp et mer 
utvidet kurs/foredrag i løpet av 2017.  

 

 
 

 
 
 

 

Hovbein sett fra undersiden. De to hullene er 
gjennomføringer for blodårer. Her ser vi også 
draktbruskforbeining på den ene siden. 

Illustrasjon av blodårer i hoven, det sies ofte at hesten 
har fire hjerter, hvor hver hov er medregnet. 

Hovbein sett fra siden 



FOKUS UNGHEST KURS 
26.03.17 
 
Har du en unghest som trenger miljøtrening? 
JFL arrangerer Forberedelse utstilling (Modul 
B4) 
Vi begynner klokken 12.00  
Hestene skal oppleve ulike miljøutfordringer i 
trygge omgivelser og under trygg ledelse, slik at 
de opplever mestring og blir sikrere i bruk. Hes-
ten må kunne gå i leietau for modul B4 
Du kan bli med på ett eller begge kursene, med 
eller uten hest.  
For mer info gå inn på www.unghest.no   
Kurset arrangeres på Sele hos Lene Grødeland 
Gundersen. 
(Selevegen 346, 4354 Voll)  
Gratis for medlemmer i Jæren Fjordhestlag,  
100,- per kurs for andre.  
Påmelding skjer til 
Veronica Hogstad Sveinsvoll 
innen 20. mars på mail 
veronicah.sveinsvoll@hotmail.no 
eller tlf 959 08 483. 

 
 
Kjøresamling  
19.02.17 og 19.03.17 
 
I lys av Fjordhest NM på Stord i 2018, ønsker JFL 
å bidra til at flest mulig får startet når det er i 
«nærområdet». For de som aldri har startet før, 
eller bare har startet små stevner kan det virke 
litt skummelt å begi seg ut på et slikt stort 
arrangement. JFL vil derfor få i gang noen 
samlinger, for å stimulere til mer bruk, rettet mot 
konkurranse. Planen er å få til både sprang, 
dressur og kjøring, men vi starter med kjøring, 
siden det erfaringsmessig er der terskelen er 
høyest. Vi starter allerede nå, så er det god både 
til å få litt erfaring, samt kvalifisering for de som 
trenger. 
Til kjøring har vi hyrt inn Linda B. Thomsen. Lin-
da har vunnet to NM og to Norgescup for Ponni, 
og sier dette om seg selv: Jeg brenner for å re-
kruttere nye kusker til sporten og senke terske-
len for å være med på stevner. 

 
 
 
Vi håper disse samlingene vil bidra til flere ser 
hvor kjekt det er med kjøring, og kanskje får det 
lille ekstra de trenger for å komme i gang og 
melde seg på flere kurs og treninger. Jæren Kjø-
re- og Rideklubb har jevnlige kurs med flinke 
instruktører, JFL vil også anbefale denne klubben 
for de som ønsker å starte NM (eller andre stev-
ner), da det gir større mulighet for å sette sam-
men lag med flere fjordhest-ekvipasjer i klubben. 
Samlingene er hovedsakelig ment for de som har 
ingen eller liten erfaring, og disse vil bli 
prioritert først ved påmelding, men hvis det er 
ledige plasser er det fritt frem for andre å melde 
på. 
Vi satser på dressurkjøringen første gangen, og 
presisjonskjøring andre gangen. Hvis muligheten 
byr seg vil vi også sette opp en tredje økt utpå 
våren, hvor det vil bli mulighet til å teste et 
maratonhinder, men foreløpig har vi plass og 
utstyrsbegrensing for det. 
Vi har plass til maks åtte stykk per trening, hvis 
det ikke blir fullt er det mulig å kjøre to økter. 
 
1 økt à 30 min kr. 150,- for medlem, 250,- for 
ikke-medlem. 
Det blir oppstart klokken 12.00 på Stall Sele, 
Selevegen 346, 4354 Voll. 
Mulighet for å låne roadcart og sele (str. cob) 
hvis man ikke har selv. 
Påmelding til Karoline på sjobeng@hotmail.com 
eller SMS til tlf. 99281881 (ikke anrop).

Mona og Florian får gode tips fra Linda 

http://www.unghest.no/
mailto:veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
mailto:sjobeng@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stian og Birgit 
Nesvik  
giftet seg 
13.08.2016 
Foto: Anna Nesvik 
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Informasjon 
 
Styret 2016 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: Grete Gudmestad 

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 
 

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
mailto:subaru_lene@hotmail.com
mailto:Mona_pink89@hotmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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RETUR 

Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 

Kjell Tore Nesvik tar farvel med Frederik 

Skovå som har flyttet til Danmark 


