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Deltakere Rogalandscupen 2015! 

 

Over: Mona Hatteland og Florian. Gull i LA! 

Over til høyre: Maria Bergenhem og Landeve-

jens Viol. Sølv i LC! 

Til høyre: Anne Grethe Soma og Øybrisa. Gull i 

LB! 

Solveig Strøm Larsen og Terning. Sølv i LB! 

 

GRATULERER! 

 



 

 

Redaktøren har ordet 
 

Vårens vakreste eventyr er over og vi 

kan i år tilby den 2.premierte hings-

ten Balder Mann til de hoppene som 

måtte føle for en 

sommerflørt på Jæren i år. 

 

Det er kanskje flere som har merket at det ikke er årets lagshingst som  

troner på fremsiden av Jærblakken denne gang. Men noen stolte ryttere med 

sine flotte fjordinger. Grunnen til dette er at disse ekvipasjene har virkelig 

gjort sitt for fjordhesten denne sesongen. Bildene er fra finalen i Rogalands-

cupen. Marie Bergenhem og Landevejens Viol endte opp med sølv i LC, Sol-

veig Strøm Larsen og Terning fikk sølv i LB, Anne Grethe Soma og Øybrisa 

glimtet til med gull i LB og Mona Hatteland og Florian Stakk av med seieren 

og gullet i LA. Gratulerer! Det er så kjekt å se det gode resultatet av mange 

timer trening, svette og helt sikkert litt blod. Dere er bare fantastiske!  

STÅ PÅ VIDERE! Dette vil jeg ha mer av! Mona Hatteland har skrevet litt om 

dette bak i bladet. 

 

Så har det jo skjedd litt forandringer i styret. Stian Nesvik har tredd av som 

leder og er ute av styret, og har gitt stafettpinnen videre til meg. Krysser fing-

rene for at jeg kommer til å gjøre en like god jobb som mine forgjengere. 

 

Så har det jo som de fleste sikkert vet nettopp vært unghestutsilling på Øks-

nevad. Det var ikke for mange fjordhester som møtte, men det var noen flotte 

eksemplarer av rasen. Takk til Camilla Rosland som hjalp til i kiosken. Vi 

kunne ikke vært foruten deg, og håper du stiller igjen en annen gang. Gjerne 

dryss litt dugnadsånd over på alle våre medlemmer ;) Har en gang hært Ro-

galand er kjent for sin dugnadsånd. Dette må vi bevise.  

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

 



 

HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2015  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen.  
-Slipp med Balder Mann 14.06.2015 
Hestene slippes kl 13.00 på Sikvaland. Mer 
info på side 5. 
-Felles ridetur 
Vi vil prøve å få til en felles ridetur i slutten 
av august. Da vil turen gå til Skjørestad fjellet 
på Hommersåk. Det er kun mulig å ri denne 
turen. Mer info kommer på mail og facebook 
etter hvert. 
-Føllmønstring 27.09.2015 
Holdes som vanlig på Bjerkreimsmarken 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 3 2015 15/7-15 
Jærblakken nr 4 2015 15/10-15 
 

 

TIL SALGS  
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på slippet, for 350,- Klarer du ikke 
vente så lenge sier du? Ta kontakt med  
Veronica Hogstad Sveinsvoll på  
tlf 959 08 483. 

 

 
Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 

959 08 483 

 

Referat fra Årsmøte 2014 

21 medlemmer møtte på Vigrestad 2/3-15  
15 medlemmer med stemmerett 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 
 
2. Valg av møteleder og to medlemmer til å skrive un-
der protokollen. 
Stian Nesvik er møteleder. Birgit G. Sæland og Sigmund 
Nesvik skriver under protokollen. 
Godkjent 
 
3. Godkjenne årsmeldingen for 2014 
Det ble kommenter at lagskjerra enda står hos Anbjørg 
Rødland. Denne må hentes hjem. Rette antall fokus unghest 
kurs og deltakere fra laget på NM. 
Godkjent 
 
4. Godkjenne regnskapet for 2014 
Ingen bemerkninger. 
Godkjent 
 
5. Fastsette medlemskontingenten for 2016 
Blir stående på 300kr, som tidligere år. 
Godkjent 
 
6. Valg av utsending til Årsmøte i Rogaland Fjordhest-
lag 
Styret bestemmer utsendinger når den tid kommer. 
Godkjent 
 
7. Innkomne saker 
Hestehengeren er skadet etter kollisjon. Det koster omlag 
20 000kr bare i deler å fikse hengeren. Arbeid kommer 
utenom. Det har vært lite pågang på hengeren siste året. 
Det var enstemmig avgjørelse om salg av hengeren. 
Godkjent 
 
8. Valg 
Valgnemnda har bestått av Tore Sæland, og vara Oddvar 
Rosland 
Nina Aarsvoll er på valg, fortsetter videre som vara. 
Mona Hatteland er på valg, fortsetter i styret. 
Brit Olene Aase er ny inn i styret. 
Miriam Brimsø er ny inn i styret. 
Stian Nesvik går ut av styret og Veronica Hogstad Sveins-
voll er ny leder. Det var en enstemmig avgjørelse. 
Reidar Eiliv Time fortsetter som revisor. 
 



Tore Sæland går ut av valgnemda. 
Stian Nesvik går inn i valgnemda 
Oddvar Rosland går inn som formann i valg-
nemda 
Inga Skretting går inn som vara i valgnemda. 

Godkjent 
 
Birgit G. Sæland.  
Sigmund Nesvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatliste hingstekåring Nordfjordeid 
30.april-2.mai 

Klasse Kat.nr Navn Resultat Kvalitet 
1a 1 Terne Prins 2 III 
1a 2 Balder Mann 2 IV 
1a 3 Søljo 1 I 
1a 4 Kammilas Tord 2 II 
1a 5 Smedsmos Major 3  
1b 6 Brijol Kåret I 
1b 7 Hangvar Kry Kåret  
2a 8 Lille Ulrik 3  
2a 9 Major 2 I 
2a 10 Svoras Iver Ikke kåret  
2a 11 Lauvprinsen 2 II 
2b 12 Bergstuens Frost Ikke kåret  
2b 13 Mayas Varg Veum Ikke kåret  
2b 14 Fjell Finn Kåret I 
3 15 Alme Baronen Kåret I 
3 16 Fjellkaisar Ikke kåret  
3 17 Strindgut Ikke kåret  
3 18 Elvoms Linus Ikke kåret  
3 19 Lunner Bård Ikke kåret  
3 20 Vevle Viking Ikke kåret  
3 21 Blikre Linskjolden Ikke kåret  
3 22 Prins Tor Kåret  
3 23 Stangelands Rufus Ikke kåret  
3 24 Tun Prins Ikke kåret  
3 25 Sølrei Ikke kåret  
3 26 Peik Ikke kåret  
3 27 Atomik Ikke kåret  
3 28 Hugo Kåret II 
3 29 Von Tor Ikke kåret  

JFL lagshingst 2015 Balder Mann 
Foto: Pernille Dobloug 

Stangelands Rufus e. Prins Eikås.  
Eier/oppdretter Ingrid Irene og Jan Stangeland 
Foto: Monica Bringedal 

Fjell Finn e. Kuling som er oppdrettet av Åse Ravndal 
Foto: Monica Bringedal 

Hangvar Kry e. Hauk Thun som kommer fra Moi 
Foto: Monica Bringedal 
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AVLSHINGST BALDER MANN 
 

Slipp med Balder Mann på Sikvaland lørdag 14. juni til 15. august hos Kjetil Rosland som tidligere år. 
Selve sleppet er kl. 13.00, men hopper må møte kl. 11.00 

Alle hopper må ha med pass, møte uten baksko og skal ha fått makkekur. 
Hopper skal ha hodelag eller grime med kjetting leietau. 

Alle syke, skada eller henta dyr MÅ førest opp i boka på løa. 
ALLE HOPPER DELTAR PÅ EIERS ANSVAR 

 
Priser:  
4500,- bedekning, pr hoppe (inkl. 1000,- i beiteleie) 
Oppstalling på stasjon: 100,- pr dag 
750,- valgfri drektighetskontroll  
Mulighet for kjøp av makkekur på sleppdagen 200,-  
Transport til og fra slipp (korte distanser): 100,- 
 
Påmelding til Lene G Gundersen på tlf 478 63 946, eller mail til Karoline Sire sjobeng@hotmail.com 
Følgene info ønskes:  
Navn på Hoppe.  
Navn og tlf.nr til eier. 
Evt føll ved fot. 
 
Tilsynsliste  
Mandag: Miriam Brimsø, tlf 902 18 396 
Tirsdag: Karoline Sire, tlf 992 81 881 
Onsdag: Mona Hatteland, tlf 976 31 293 
Torsdag: Nina Aarsvoll, tlf 976 55 256 
Fredag: Brit Olene Aase, tlf 990 28 701 
Lørdag: Lene G. Gundersen, tlf 478 63 946 
Søndag: Veronica Hogstad Sveinsvoll, tlf 959 08 483 
 
Huskeliste for de som ikke har hatt tilsyn før:  
- Alle dyra skal telles, det gjelder også føllene. Slik en vet at ingen mangler. Nummeret på hoppa skal fris-
kes opp med fargestift som ligger på løa.  
- Se etter hopper som viser brunst, eller ser ut som de nylig har blitt paret. Dette skal i så fall noteres i 
boka på gjeldene hoppe.  
- Hingsten skal daglig forest med kraftfor. For sekk, mål og bøtte er i løa.  
- Sår, skader, halthet og sykdom skal noteres i boka. Hvis det trengs veterinær, skal eier/Veronica H. 
Sveinsvoll kontaktes. Ved akutt behov for dyrlege, står nr. til dyrlege på første side i boka. Det er mobil-
dekning ved veien.  
- Når din tilsynsdag er ferdig og du har oppdaget noe uvanlig. F.eks sår, skader o.l skal dette noteres i bo-
ka og evt. Informeres om til den som har neste dag 
- Grime og leietau ligger i løa, dersom noen skulle trenge det.  
- Eier av beitet, Kjetil Rosland, har tlf nr. 51 48 44 84/481 43 940  
Dersom noen utenfor personene på tilsynslista har tenkt seg opp en dag, setter vi stor pris på om hingst 
blir fora osv. Ring den aktuelle person på lista og informer om dette i så snart som mulig.  

mailto:sjobeng@hotmail.com
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Over: Balder Mann på slipp i Sokndal. Foto lånt av Hanne Eikemo Imsland 
Under: Balder Mann lufter seg litt på utstillinga i Eid. Foto lånt av Pernille Dobloug 
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DOMMERRAPPORT 
 

 

INDIVIDDATA 

Utstillingssted: Nordfjordeid Dato: 02.05.2015 Kat.nr. 2 
Hestens navn: Balder Mann Klasse: 1a Rase: Fjordhest 

Reg. nr.:578002020082547 Stamboknr: Mikrochipnr: 578090060003016 

Kjønn: Hingst Vises for rase: Registertilhørighet: 

Innmelder: Dobloug, Pernille Eierskap: Dobloug, Pernille  

 

Mål (cm) 

Manke Bryst Pipe Kryss Kropp 

Stang: Bånd: Omkrets: Omkrets: Klavemål: Stangmål: Lengde: 

146 156 185 20 7,3   

 

EKSTERIØR: 

Rasetype og preg: 

 

Karakter  

Kroppsbygning og muskulatur: 

 

Karakter  

 

Beinkvalitet, beinstilling: 

 

 

Frambein                                                                                  Karakter 

 

Bakbein                                                                                    Karakter 

 

Høver                                                                                       Karakter 

 

Bevegelsens korrekthet                                                            Karakter 

Karakter  

 

 

Bevegelser 

 

Skritt:                                                                                         Karakter 

 

Trav:                                                                                          Karakter 

 

Galopp:                                                                                      Karakter 

 

Karakter: 

 

                                                                                                                                Helhet eksteriør:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 

8 

8 

8 

7 

7,5 

8 

7,5 

6,5 

8 

Balder Mann på slipp 
Foto: Åse Ravndal 

8 

8 
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Hestens navn: Balder Mann Kat.nr.: 2 Rase: Fjordhest 

 

 

LYNNE: 

Bruksprøve:  Eksteriør: 9 Veterinær: 9 Lynne total: 

 

BRUKSEGENSKAPER: 

Bruksprøver: 

Kjøreprøve I snitt:  

Kjøreprøve I sum: 

 

Prestasjoner: Bruksegenskaper karakter:  

 

Helhetsvurdering bruksegenskaper: 

 

 

Helhetsvurdering veterinær: 

Litt små og bløte testikler 
Helsekarakter: 8 

 

Helhetsvurdering eksteriør: 

Djup, harmonisk hingst av god type. Kort, men velformet hals. Steil skulder. Rund manke God dybde og 

bredde. Godt vinklet og muskelsatt kryss. Noe smale bakhøver. Skrur bak i skritt. Skøytende beinføring VF, 

ellers ledig, godt skritt. Taktfast, markbundet trav, men med god bruk av ledd. Markbundet galopp. 

 

Premiegrad:   2. premie Godkjent for raseområde: Fjordhest 

 

Kvalitet: IV    Godkjenningsperiode:  

 

 

Underskrift: 
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Balder Mann  
Foto: Pernille Dubloug 
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Resultater fra unghestskue Øksnevad 9. Mai 2015 
 
 
Unghingster 1 år  
Kat. nr.6 Hodne Lunar e. Augustus Solberg u. Hodnelin ue. 
Fjelldar 
8.8.8.8.8 kv. I Sløyfe Unghingst av god type. Pent hode med 
godt utrykk. Velansett og velformet hals. God dybde og god 
overlinje, godt vinklet kryss. Velstilte føre ben, noe ustabil i 
hasene. Ledige gode bevegelser 
Oppdretter/eier: Bente Gudmestad, Rennesøy  
Utstiller: Miriam Brimsø, Rennesøy 
 
 
Unghopper 3 år  
Kat. nr. 7 Skogheims Rosalin e. Fjelltor u. Birkelid  
Prinsessa ue. Ljosprins  
9.9.8.9.9 kv. I sløyfe pluss ekstra sløyfe fra NFL. Vakker rase-
typisk hoppe av meget god type. Kort manke, velansett og 
velformet hals. God bog. Flate framknær, ellers føre bein. 
Padlende frambeins føring. Energisk taktfast, meget godt 
skritt. Ledig og veivende trav. 
Oppdretter: Roald og Anne Reidun Skogland, Haugesund  
Eier/utstiller: Jan Are, Bokn 
 
 
Sire Ajslynn e. Glibings Ajs u. Bjellands Luna u.e Eikåsen 
Gullfaks  
7.7.7.7.7 sløyfe. Mektig hoppe av bra type med godt hoppe-
preg. Velansatt, velformet noe kort hals. Lite markert make. 
God dybde. Godt muskelsatt kryss. Snaue underlår, sped-
lemmet rette haser, piphas. Trang beinføring. Aktivt noe 
kort skritt. Lett trav men bundet i bogen. 
Oppdretter: Karoline Sire, Sandnes 
Eier/utstiller: Karoline Sire, Sandnes 
 
 
Unghopper 2 år 
Gullfaksa e. Eikåsen Gullfaks u. Faksa Nordgard ue. Sylv 
Vidvei  
8.7.7,5.7,5.7,5 Sløyfe. Oppsynt hoppe av god type. Pent hode 
med godt utrykk. Noe kort hals. Lang umarkert manke. Steil 
skulder. Godt muskelsatt rygg og kryss. Aktivt godt skritt og 
bra trav. 
Oppdretter: Brit Olene Aase, Bryne 
Eier/utstiller: Brit Olene Aase, Bryne 

Foto: Frode Varhaug 
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Stevnesesongen 2015 er godt i gang og det har 
vært flere stevner i Rogaland disse mnd. Flere 
gule er å se på konkurransebanen, og mange 
hevder seg godt blant de brune, veldig kjekt!  
 
Sandnes og Jæren28.2-1.3: 
Først var det dressurstevne(landsstevne) på 
Sandnes og Jæren Rideklubb.  I LC startet Marie 
Bergenhem og Landevejens Viol. Amalie Ratcliffe 
på Bris Øie var også med.  Marie og Landevejens 
Viol red til 63,600% og endte på en 4. plass. 
Amalie Ratcliffe og Bris Øie fikk 60% og 5. plass. 
Det holdt dessverre ikke til plassering men det 
var to pent ridde program.  
 
I LB startet Solveig Strøm Larsen på Terning og 
de vant klassen med 64,815%! Anne Grethe 
Soma startet og med Øybrisa og red til 59,259%. 
 
 
 
 
 

 

Fjordingen i konkurranse 
Tekst og foto: Mona Hatteland 

Marie Bergenhem og Landevejens Viol 

Amalie Ratcliffe og Bris Øie TIL SALGS, Kontakt 
Marie Bergenhem på tlf 451 64 749 

Solveig Strøm Larsen og Terning 

Anne Grethe Soma og Øybrisa 
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Jeg og Florian startet LA og red til 59,074%. 
Dette holdt ikke til plassering, Florian syns 
hallen og dommerne var skumle så fikk ikke vist 
seg fra sin gode side. 
På søndagen vant Marie Bergenhem og 
Landevejens Viol LC klassen med 63,800%. 
Gratulerer!  
Amalie Ratcliffe og Bris Øie startet også LC, de 
red til 59,400%. 
 

 
 
Solveig Strøm Larsen og Terning red LB også på 
søndagen, og fikk 61,875% og Anne Grethe Soma 
og Øybrisa red til 59,167%. Det holdt ikke til 
plassering men flotte program på begge to.  
 
Florian og jeg skulle igjen i ilden i LA og vi følte 
oss ikke så høye i hatten når vi varmet opp blant 
alle de brune, til og med et par som hadde med 
seg egen instruktør. Vi hadde begge fått nervene 
litt mer under kontroll og fikk et bedre program 
og red til 60,781% og fikk 2 plass og plassering. 
Det er ekstra stas blant bare ridehester. 
 

 

 
Kolnes 14-15 mars: 
Neste stevne var på Kolnes, og her var det enda 
mer gule til start. I LC fikk Marie Bergenhem og 
Landevejens Viol 3. plass og plassering med 
63,400%. Gratulerer!  
Eva Kristin Kloster og Brage Linn startet også, og 
fikk 54,400%. Inga Skretting og Syljar red til 
58,600%. 
I LB startet flere gule og de 3 første og plasserte 
var gule, supergøy! Det var Monika Bratland og 
Åbekks Blakken som stakk av med seieren med 
hele 66,858%. På 2 plass var det Mette Lothe på 
Lieroy som red til 64,259%.  Solveig Strøm 
Larsen og Terning fikk 3 plass med 63,148%. 
Gratulerer til alle 3.  Anne Grethe og Øybrisa red 
og LB til 59,815%. 

Marie Bergenhem og Landevejens Viol 

Mona Hatteland og Florian 

Marie Bergenhem og Landevejens Viol rir 
æresrunde i LC. 
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Jeg og Florian startet LA til 60,185%, det holdt 
akkurat ikke til plassering. Anne Grethe Soma og 
Øybrisa red til 58,333% i LA. 
 
På søndagen fikk Marie Bergenhem og 
Landevejens Viol nok en plassering, 3 plass med 
66,800% i LC. Eva Kristin Kloster og Brage Linn 
startet også, og fikk 56,600%. 

 

 
 
I LB på søndag red Solveig Strøm Larsen og 
Terning til 62,708% og Anne Grethe Soma og 
Øybrisa fikk 62,500%. Det holdt ikke til 
plassering men gode program på begge to 
ekvipasjene. 
 

De tre første i LB.  
Fra venstre: Monica Bratland og Åbekks Blakken, Mette Lothe 
og Lieroy, Solveig Strom Larsen og Terning 

Mona Hatteland og Florian 

Marie Bergenhem og Landevejens Viol 

Eva Kristin Kloster og Brage Linn 
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Jeg og Florian startet LA, og følte det var et mye 
bedre ridd program av oss enn lørdagen så det 
ble en 2 plass og plassering med 63,333%, 
utrolig kjekt :) Mette Lothe og Lieroy startet og 
LA og red til 60,741%. 
 
Det var også en gul til start i middels på 
søndagen, Hanne Rege Olsen på sin Lille 
Engsvangs Lasse red inn til en fin 2 plass og 
plassering med hele 63,235% blant de brune. 
Gratulerer! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frisk 21. mars: 
Marie og meg bestemte oss litt i hui og hast får å 
ta turen til frisk over fjorden på dressurstevne 
lørdagen. Det er vi glade for at vi gjorde. Marie 
Bergenhem og Landevejens Viol startet LC og 
plasserte seg nok en gang, en fin 3. plass med 
66,800%! 
 

 
 
Jeg og Florian startet LA og jeg var utrolig 
fornøyd når jeg var ferdig med programmet, men 

Solveig Strøm Larsen og Terning i LB 

Anne Grethe Soma og Øybrisa 

Lille Engsvangs Lasse 

Marie Bergenhem og Landevejens Viol viser stolt frem premien sin. 
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at det skulle bli 66,786 og en overlegen seier 
hadde jeg ikke turt å håpe på, (vår første seier i 
LA) jeg var, og er vel litt i skyene enda over en så 
kjekk seier!  
 
Karmøy Rideklubb 28-29 mars: 
 
Anne Grethe Soma på Øybrisa startet og vant LB 
klassen på Karmøy lørdag med 63,750%, 
gratulerer! :) 
Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar vant MB4 med 
60,445% , gratulerer!:D

 
 
På søndagen hadde flere tatt seg turen over 
fjorden, og ekstra stas når de hevder seg så godt 
som de gjør.  
Marie Bergenhem og Landevejens Viol red LC og 
fikk 4 plass og plassering med 62,600%. De 
debuterte også i LB. 
I LB vant Solveig Strøm Larsen og Terning 
klassen med 63,750%! Anne Grethe Soma og 
Øybrisa fikk og plassering, 3. plass med 60,417%, 
gratulerer til begge!  
 
Florian og meg fikk 2. plass og plassering i LA 
med 61,613% , kjempefornøyd! 
 
Rogalandscupen 2015 
Også i år har fjordingene hevdet seg i de fleste av 
cup klassene. Rogalandscupen er for alle raser, 
og går over flere stevner. Cupklasser skal settes 
opp på 4 kvalifiserings stevner i løpet av 
vår/sommer sesongen, med finale før sommeren. 

De 4 kvalifiseringsstevnene skal fordeles slik at 
et blir to stevner i Nordfylket og to i Sørfylket. 
Cup klassene går i LC, LB, LA og MB. Ekvipasjen 
kan delta på alle fire kvalifiseringsstevnene, men 
det er prosentresultatene fra to kvalifiserings 
klasser som skal være tellende i finalen, det vil si 
for de ryttere som har deltatt på alle kvalifise-
ringsstevnene strykes de to laveste prosentresul-
tatene. Har rytteren bare deltatt på to kvalifise-
rings stevner blir prosentresultatet fra disse to 
tellende. Fjordingene har gjort det godt i år, og 
mange var spente før finale helgen som var på 
Frisk Rideklubb og gikk over to dager. Søndagen 
var veldig nervepirrende, de som ledet cupen red 
sist i klassene får å gjøre det enda mer spennen-
de. Men alle de gule som tok turen over fjorden 
gjorde det supert! I LC fikk Marie Bergenhem og 
Landevejens Viol sølv, de var hakket i hælene på 
gullet, veldig bra! 
I LB var det veldig jevnt og de kjempet tappert, 
men det ble til slutt Anne Grethe Soma og Øy-
brisa som stakk av med gullet, og Solveig Strøm 
Larsen og Terning fikk sølvet  
Florian og jeg ledet cupen en stund før finale hel-
gen, men vi fikk et dårlig program på lørdagen, 
det  var jo mange spøkelser for Florian der borte.  
Så hun som lå på andre plass pustet oss i nakken, 
så på søndag måtte vi gi alt og det holdt! Florian 
og jeg fikk gullet i LA  
Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar kjempet i MB 
cupen og gjorde en fin figur men det holdt ikke til 
plassering.  
 
Vil gratulere alle, utrolig kjekt at fjordingene vi-
ser igjen på resultatlistene blant så mange flinke 
ekvipasjer, stå på videre! 
 
Dette var et lite referat om hva som skjer på 
stevne fronten, for det meste dressur. Det har 
blitt flere fjordinger ute til start i det siste, og 
ekstra stas når de gjør det så bra i de ulike 
klassene, fortsett det gode arbeidet folkens og 
fremme denne flotte og allsidige rasen vår! :D 
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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 
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. 
Står på Sele, kontakt Lene G. Grødeland for leie. 
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