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Lagshingst 2016 

GRÅGGI 

 



 

 

Redaktøren har ordet 
 

 

Da var vi her igjen. Vårens vakreste 

eventyr er over, og mange er klar for å 

bedekke, eller er allerede i gang med 

bedekning. I år har vi leid inn 

den 3.premierte hingsten Gråggi e. Brage. En utrolig kjekk gutt. Han har  

vært stasjonert her på Jæren en stund nå, og er klar for slipp på Sikvaland i 

sommer. Din hoppe er hjertelig velkommen til en liten Gråggiflørt, så kryssen 

vi fingrene for mange små Gråggiser og Gråggeliner neste år. 

 

Vi oppdaterer medlemsregisteret vårt, for å lettere kunne følge med på æres-

medlemmer o.l. så vi vil gjerne ha årstallet du/dere meldte dere inn i  

laget. Send en melding, mail eller ring til undertegnede. Har du flyttet? Er 

det kjekt å få den nye adressen din slik vi vet hvor medlemsbladet og andre 

ting skal sendes  

  

Til info: 

Det ble avgjort på årsmøte til Sammarbeidsutvalget for hest i Rogaland at 

dette skulle legges ned. Styret i JFL har sagt at fjordhestlaget kan ta på seg ar-

rangering av utstillinga her i Sør Rogaland.  

 

 

 

 

 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

 

 



 

HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2016  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen.  
-Unghestutstilling 28.05.2016 
I år holdes unghestutstillinga på Forus. Vi 
kjører i gang kl 10.00 
-Slipp med Gråggi 12.06.2016 
Hestene slippes kl 13.00 på Sikvaland. Mer 
info på side 5. 
-Føllmønstring 25.09.2016 
Holdes som vanlig på Bjerkreimsmarken 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 3 2016 15/7-16 
Jærblakken nr 4 2016 15/10-16 
 

 

TIL SALGS  
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på slippet, for 400,- 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 2015 
17 medlemmer møtte på Dysjaland Gard 29/2-16  
 
 
SAKSLISTE: 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden:  
Godkjent. 

2. Valg av møteleder og to medlemmer til å skrive 
under protokollen:  
Møteleder: Veronica H. Sveinsvoll  
Medl til å skrive under protokollen: Silje Dyrseth 
og Cathrine Bø 

3. Godkjenne årsmeldingen for 2015:  
Godkjent, gjort obs på at medlemstallet ikke er helt 
korrekt, da vi fikk to nye medlemmer i desember.  

4. Godkjenne regnskapet for 2015:  
Godkjent, revisor har ikke hatt mulighet til å gjen-
nomgå regnskap pga sykdom, ny revisor vil bli 
spurt om å gå gjennom i ettertid. 

5. Fastsette medlemskontingent for 2017: 
 Ingen forslag om endring.  

6. Valg av utsending til årsmøtet i Rogaland 
Fjordhestlag:  
RFL sitt årsmøte ble avviklet tidligere i februar. 

7. Innkomne saker:  
 

1. Endre fristen for påmelding til JFL cupen til 1. fe-
bruar, samt øke cupavgiften til 2oo kr i stedet for 
5okr, for å kunne bidra til sløyfe og pokal i tillegg til 
dekken. 
Fra Marie Bergenhem. 
Cupen var allerede bestemt avviklet på styremøte, 
pga liten oppslutningen, men etter ønske prøver vi 
selvfølgelig et år til, med nye statutter. Påmeldings-
fristen er endret, men denne vil selvfølgelig ikke 
gjelde for 2016, siden februar allerede er over. Frist 
for 2016 vil dermed være utgangen av mai, pga ut-
sending av Jærblakken. 

 
2. Betaling av medlemskontingenten via brevgiro 
og bank. 
Fra Olav Spanne. 
 
Dette har vært diskutert inad i styret tidligere, men 
har ikke blitt prioritert pga økonomi. I fremtiden vil 
vi gå over til innbetalingsblanketter.  



 
8. Valg: 
 
Styret: 
På valg:  
Leder: Veronica Hogstad Sveinsvoll - 
gjenvalg 
Styremedlem: Karoline Sire - gjenvalg  
Lene G. Gundersen – gjenvalg 
Nina Aarsvoll – ikke gjenvalg  
Nytt styremedlem: Grete Gudmestad  
 
Revisorer: 
Reidar Eiliv Time – ikke gjenvalg  
Ny revisor: Sigmund Nesvik  
 
Valgnemnda: 
På valg: Oddvar Rosland - ikke gjen-
valg 
Ny i valgnemnd: Nina Aarsvoll  
 
Årsmøtet ble avsluttet med mat og 
prat. Vedlagt finner du de nye cup sta-
tuttene. 

 
STATUTTER FOR  
JÆREN FJORDHESTLAG CUPEN 2016  
 
1. Generelt  
Vi i styret vet at det er mange aktive 
fjordhestekvipasjer i fra vårt distrikt, in-
nen 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, samtidig som 
vi ønsker å oppfordre alle til å bruke fjordhestene sine aktivt i sporten.  
 
2. Gjennomføring  
Rytter/kusk må selv sende inn dokumentasjon på sine stevnestarter 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, 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. Poengbereg-
ningen går per ekvipasje, og cupavgift betales per ekvipasje.  
 
4. Påmelding  
For å delta i cupen betales det en engangsavgift pålydende 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 gjennomfø-

Resultatliste hingstekåring Nordfjordeid  
5.-7. mai 

Klasse Kat.nr Navn Resultat Kvalitet 
1a 1 Krogs Balder Ikke møtt  
2a 2 Hangvar Kry Pr.0  
2a 3 Reita Balder Pr.0  
2a 4 Fjell Finn Pr.2  Kv.I 
2a 5 Alme Baronen Avbrutt  
2a 6 Hugo Pr. 2 Kv.II 
2b 7 Bakkens Maksimus Pr.0  
2b 8 Sølrei Kåret Kv.I 
2b 9 Rasmusgardens Rasmus Pr.0  
2b 10 Romeo Løvehjerte Pr.0  
3 11 Lavrans Kåret  
3 12 Neshilds Guten Pr.0  
3 13 Fjell Kongen Pr.0  
3 14 Glød Kåret Kv. I 
3 15 Herr Fin Kåret  
3 16 Bråtens Bråfin Kåret  
3 17 Højgaards Nicko Kåret  
3 18 Hodne Linus Pr.0  
3 19 Fenjo Pr.0  
3 20 Espe Helten Pr.0  
3 21 Tallak Ask Kåret  
3 22 Tord Dorteson Kåret  
3 23 Gorm Vårby Pr.0  
3 24 Blikra Joker Pr.0  
3 25 Selmergutt Pr.0  
3 26 Stall Valentin Rimfaks Pr.0  
3 27 Dyrhaug Sander Pr.0  
3 28 Blikra Knekten Pr.0  
3 29 Schelhase’s Gajs Pr.0  
Åpen 30 Draggutt   
Åpen 31 Myras Viking   



res, kan man enten få avgiften tilbakebetalt, eller overført til neste års medlemskap. Påmeldingsfrist er 
innen siste dag i februar for inneværende år, unntak for nye medlemmer hvor fristen er innen èn måned 
etter innmelding (datoen man betaler medlemskontigent). I 2016 er fristen satt til utgangen av juni. 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. 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 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 premie til vinner av cupen. Tre-fire påmeldte: Sløyfe og pokal Fem-seks påmeldte: Dekken 
Sju påemdlte eller mer: Dekken, sløyfe og pokal  

 

CUPVINNER 2015 

 
Vinner av cupen i fjor ble Anne Grethe Soma. Sei-
eren var vel fortjent, etter en flott sesong sam-
men med Øybrisa. Siden Anne Grethe var bort-
reist under årsmøtet i år, fikk vi ikke tatt en offi-
siell overrekkelse av vinnerdekkenet, men vi har 
hatt en litt mindre formell overlevering i ettertid, 
og fikk tatt noen fine bilder av ekvipasjen, som 
dessverre ikke blir å se på konkurransebanen i 
fremtiden. Vi ønsker Anne Grethe lykke til med 
ny unghest, som vi regner med å se til start om et  

 
par år. På andre plass i cupen kom Marie Ber-
genhem, som startet med Landevejens Viol, og på 
tredje plass Mona Hatteland som har startet med 
Florian.  
 
Vi gjør oppmerksom på reviderte statutter for 
cupen i 2016, og dermed også utsatt påmeldings-
frist. Har du enda ikke meldt på har du fortsatt 
sjansen! 
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LAGSHINGST GRÅGGI 
Slipp med Gråggi på Sikvaland lørdag 12. 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 før slipp. 
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:  
3500,- bedekning, pr hoppe  
1000,- i beiteleie for hele perioden, 500,- for halve perioden 
Oppstalling med fullpensjon på stasjon: 100,- pr dag 
 
Påmelding til Veronica Hogstad Sveinsvoll på tlf 959 08 483, 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 blir utdelt på slippdagen  
Miriam Brimsø, tlf 902 18 396 
Mona Hatteland, tlf 976 31 293 
Grete Gudmestad, tlf 416 07 199 
Brit Olene Aase, tlf 990 28 701 
Lene G. Gundersen, tlf 478 63 946 
Veronica Hogstad Sveinsvoll, tlf 959 08 483 
Karoline Sire, tlf 992 81 881 
 
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 friskes 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 fores med kraftfor. Forsekk, mål og bøtte er i løa.  
- Sår, skader, halthet og sykdom skal noteres i boka. Hvis det trengs veterinær, skal ei-
er/Veronica H. Sveinsvoll kontaktes. Ved akutt behov for dyrlege, finnes tlf.nr. til dyrlege i 
permen. Det er mobildekning ved veien.  
- Når din tilsynsdag er ferdig og du har oppdaget noe uvanlig. F.eks sår, skader o.l skal dette 
noteres i boka 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 og under: Gråggi har ankommet Jæren   
Foto: Karoline Sire 
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Gråggi 
Foto: Karoline Sire 
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Beiteslipp for åringshingster på Øksnevad 
Tekst og foto: Karoline sire 
Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn. Og gresset! 
Grønt, saftig gress bringer med seg det vi, eller i hvert fall hestene 
mine, venter på hele vinteren; sommerbeite. På Øksnevad er det 
både gress og skog, og en flokk med åringshingster.  
Jeg var med Brit Olene for å slippe gulblakke Sylvfaks. I tillegg til 
han, møtte vi fjordingen Roslands Dalar, tre islandshester og et 
knippe varm/kaldblodshester, til sammen 11 åringer ble sluppet.  
Fjordingene fant hverandre raskt, som de ofte gjør i større flokker, 
og med Dalar på slep hadde Sylvfaks runden gjennom hele flokken, 
og viste hver enkelt hingst etter tur hvor skapet skulle stå! Ingen 
tvil om at han her er en tøffing.  
Det så ut til å bli en harmonisk flokk, som helst sikkert får en flott 
sommer i lag. 
Akk, kjære mai, hvor gjerne gad jeg i marken gå. 
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Feltritt er en gammel militær gren innen 
ridesport, som setter hesten (og rytteren) 
på prøve i utholdenhet og mot, samt tester 
rytterens kunnskap i å mestre hesten. Kon-
kurransen består av tre deler, dressur, der-
etter sprang, og til sist et terrengritt.  
Feltritt stevner er ikke hverdagskost i Roga-
land. Det har blitt arrangert «knøttecup», 
men det begynner å bli noen år siden. Knøt-
tecup er en introduksjon til feltritt, med la-
vere hinder (60 cm) og lavere krav til tem-
po. På Stall Vestbakken på Øksnevad er det 
satt opp en del terrenghinder, og i ny og ne 
inviteres det til treninger. I mars fikk to uls-
blakke hopper prøve seg på terrenghinder 
for første gang, her er et par bilder av hen-
delsen.  
Lyst å prøve deg på terrengritt selv? På 
facebook gruppa «Feltritt i Rogaland» blir det 
lagt ut info når det er åpne treninger, van-
ligvis åpent for alle nivåer, så lenge man 
mestrer hesten i alle gangarter. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terengtrening 
Tekst: Karoline sire 
Foro: Nina Mæland 

I lett duskregn snuser Seles Ronja med rytter Jeanett 
Storetvedt (over) og Bjellands Luna med rytter Karoline 
Sire (under) på hinderene 
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Vår i lufta, og utstillingsesongen er i anmarsj. 
Hva er vel da bedre enn et mønstringskurs? 
Denne gangen var vi kanskje litt uheldige med 
tidspunktet for kurset, det var ikke akkurat svim-
lende mange påmeldte. Kanskje var det lem-
minga som opptok folk i stedet?  
Vi var nå en liten gjeng likevel, både deltagere 
med egne hester, deltagere med lånte hester, og 
et par tilskuere. Totalt var vi ca 10 stykker, og 
seks hester, hvorav alle de norske var represen-
tert. Hadde gjerne sett at det var bedre oppmøte, 
for det er alltid flere som etterlyser slike kurs. 
Men vi som var der hadde det i hvert fall kjekt, og 
selv ble jeg faktisk nesten litt solbrent av  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
en dag ute i sola, så været kan vi ikke klage på.  
Mønstringskurs er god trening for dem som skal 
ut på utstillingen. Man får forsmak på hva man 
har i vente, og finner ut hva man trenger a trene 
mer på. Det er stor forskjell på å mønstre hesten 
på gårdsplassen hjemme, kontra et fremmed 
sted med fremmede hester.  
For de som gikk glipp av kurset, men føler de 
skulle være med, så kommer det nok en ny sjan-
se neste år. Det er også anledning til å ta seg en 
tur på nettet og sjekke www.unghest.no, der fin-
ner man oversikt over kursene som inngår i For-
kus Unghest, så kan man komme med ønsker til 
styret om det er noen av disse men gjerne hadde 
sett ble avholdt.  
Tusen takk til alle som møtte på kurs, og en eks-
tra takk til Sigmund som stiller eiendommen sin 
til rådighet og er med som instruktør! 

 

Tekst: Karoline Sire 

Foto: Mona Hatteland 
 

Sanita var med som testhest, og til utlån for de som ønsket å 
prøve med en hest med erfaring, før sine egne unghester 

Hodne Lunar e. August Solberg  i fin figur, får vi se 
ham på Eid neste år, tro? 

 

http://www.unghest.no/
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Over: Dølahesten Rødblesen e. Gjerde Blesen 
Under: Sylvfaks e. Lille Ulrik 

Over: Sires Tir e. Skraaruds Gråtass 
Under: N/L-hest Prins Amor e. Skogans Grane 
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AR, akademisk ridekust, er langt i fra et nytt be-
grep, men har blitt litt mer populært de siste 
årene, også i Norge, selv om det er mer utbredt i 
resten av Europa. Dette blir av mange også kalt 
barokkridning, i og med at denne typen ridning 
hadde sin storhetstid i i barokken, men aka-
demsik dressur stammer ikke fra noen spesiell 
tidsepoke. Derimot er dette en tolkning av gamle 
og «nye» ridemestere, i fra 400 år f.KR. og til sent 
på 1800-tallet.  

Det er både forskjeller og likheheter mellom 
klassisk dressur og akademisk dressur. En av de 
største forskjellene på akademisk trening og  

 

 
klassisk tysk trening er at det i den akademiske 
utdannelsen av hesten finnes mange flere leksjo-
ner som man ikke finner i den klassiske trening-
en. Hestene blir grundig trent med arbeid for 
hånden i kapsun og lærer alle de grunnleggende 
øvelsen fra bakken før de får rytter på ryggen. Vi 
er også ute etter en helt annen ryggsving enn 
klassiske ryttere er ute etter. I den klassiske 
dressuren ønsker man å ha mer kontakt i hån-
den, dette sørger for at hestens brystben vil stille 
seg opp midt under salen. Man vil da se rytterens 
sjenkler gå i takt samtidig inn mot hesten. En 
akademisk rytter rir med en stillning og bøyning 
i hesten som får rytterens sjenkler til å svinge fra 
høyre til venstre, annenhver gang.  

Bent Branderup er kjent som mannen som står 
bak den akademiske ridekunsten, etter å ha stu-
dert de gamle mestrene i mange år. Han utdan-
net seg i både Spania, Portugal og Tyskland, og er 
i dag lokalisert i Danmark hvor han utdanner 
hester og ryttere i fra hele Europa. Her på Jæren 
er vi så hedige å ha jevnlige kurs med Stine Lar-
sen, som er lisensiert Bent Branderup trener. 
Kursene arrangeres av styremedlem Brit Olene 
Aase. Stine er i tillegg utdannet Holistisk Heste-
terapeut fra Skandinavisk Skole for Holistisk 
Hesteterapi, autorisert hestemassør og laserte-
rapeut fra Nordisk Heste- og Hundeterapiskole, 
så det er også mulig å få hesten sin behandlet for 
eventuelle plager den måtte ha når hun er her for 
å arrangere kurs.  

Akademisk dressur 
Tekst: Karoline sire  
Foto: Stine Larsen 

Berge Tekla e. Aser u. Sanita, her i håndarbeid. Akademisk 
ridekunst er veldig mye mer enn bare ridning 
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Vi har blitt en god gjeng på kursene, og det er 
alltid kjekt å se fremgangen på hestene fra gang 
til gang. Og så er det litt ekstra kjekt å se at det er 
så stor interesse blant fjordingeiere. På sist kurs  

 
var det hele fem fjordinger med! Neste kurs blir i 
juni, hvis du synes akademisk dressur høres litt 
interessant ut, og har lyst til å få inspirasjon og 
lære litt alternative treningsmetoder, går det an 
å melde seg på som teori deltaker. Plassene med 
hest blir som regel raskt fyllt opp, men ta kontakt 
med Brit Olene, så kanskje det er plass til nett-
opp deg. 
 
Toppfoto f.v Obelix e. Nikkedemus u. Oxy og eier 
Amelia Gates, Gullfaksa e. Eikåsen Gullfaks u. 
Faksa Nordgard og eier Brit Olene Aase, Bjel-
lands Luna e. Eikåsen Gullfaks u. Lynni og eier 
Karoline Sire, Hellands Veslemøy e. Eikåsen Gull-
faks u. Sætragårdens Gråmøy og eier Tine Øvre-
bø.  
 

. 

 
Liten oppdatering på stevnefronten .Vi er kommet 

litt uti stevne sesongen 2016, og flere er ute og viser 

de gule blant mange bra brune. Det er tøft selskap, 

men de gule viser at de absolutt har noe på stevne-

arenaen å gjøre, så det er veldig kjekt. 12. og 13. 

mars var Florian og jeg over fjorden på Frisk ri-

deklubb og startet LA, årets første stevne får vår 

del. På lørdagen var han helt super, tror det er et av 

de beste programmene han har gått og jeg ville bare 

ri og ri. Ridefølelsen stemte og vi vant. På søndagen 

var han litt tyngre og seigere, men vant da og. Så 

gøy når hardt arbeid lønner seg,jeg var rørt over den 

flinke fjordhesten min. Nå trenes det mot MB! Flo-

rian & Mona 15-17 april var det landsstevne (dres-

sur) dette og ,som var på SJR sitt anlegg. Flere gule 

var på plass. Malin Berg og Helmik debuterte i LA 

Gullfaksa har på seg en kapsun, som er et nyttog verktøy når 
man trener akademisk. 

Hva skjer på stevne-
fronten? 
Tekst og Foto: Mona Hatteland 
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og fikk godkjent! Da var første kvalik til 6års BUF 

NM 2016 i boks og de strålte fra øre til øre begge 

to. Solveig Strøm Larsen og Terning er nokså ferske 

i LA men gjorde og en fin figur på fredagen og fikk 

sammenlagt 60,1 % og en 4 plass. Dina Marie Nes-

våg og Lille engsvangs Lasse var med i MB og red 

et fint program. Solveig og Terning var og med på 

søndagen og red til 59,6 i LA. Solveig Strøm Larsen 

på Terning. Malin Berg på Hauglands Helmik. Dina 

Marie Nesvåg på Lille Engsvangs Lasse. Mange 

trener hardt og jeg håper flere skal til NM i Førde 

,og eventuelt EM som skal være i danmark 4-7 au-

gust på Vilhelmsborg sammen med hingstekåring. 

Jeg skal ihvertfall ned, med eller uten hest. Det blir 

en opplevelse! 

 

Mona Hatteland og Florian 

Malin Berg og Helmik 

Dina Marie Nesvåg og Lille Engsvangs Lasse 

Solveig Strøm Larsen og Terning 
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Til alle gode fjordhestvener i Rogaland, 
Hei! 
Som kjent skal våre danske naboar arrangere EM for fjordhest i samband med si årlege hingstekåring i 
sommar. 
Rogaland Fjordhestlags styre ynskjer å tilby alle interesserte fjordhestvener busstur til Danmark i høve 
dette arrangementet. Ein god del norske ekvipasjar reiser nedover for å delta - dette kan bli moro! 
Me har fått avtale med Haga Buss AS, som me har nytta før og har vore godt nøgde med. 
Fakta om turen finnast nedanfor. 
Håpar at flest mogleg blir med,  
hjarteleg velkomne skal de vera! 
Beste helsing styret i Rogaland Fjordhestlag 
v/ Åse Ravndal, leiar 
mobil: 47510156 
E-post: aaseravn@hotmail.com 
 
PS. Ang. tidleg avreise sundagen kl. 14.00 frå Århus: Dette valet tok styret for å koma heim til Stavanger 
kl. 23.00 
i staden for kl. 03.30 som var alternativet. 
 
 
 
 

FAKTA OM TUREN 
 
Onsdag 03.08.16 
Avreise frå Risavika kl. 20. 00 
med Fjordline. 
Køy i 4-sengs lugarar er  
reservert. 
Oppmøte: 
-Bryne Jernebanest. kl. 17.00. 
-Ruten, Sandnes kl. 17.30. 
-Stavanger kl. 18.00. 
-Hurtigbåt term. Stavanger 
kl. 18. 05 
-Direkte oppmøte Risavika  
kl. 18. 30 
 
 

PÅMELDING 
Felleskjøpet Rogaland/Agders 
sentralbord tlf. nr. 51 88 7000 
innan 20. 06. 
 

 

 
Torsdag 04.08.16 
Ankomst Hirtshals kl. 08.00. 
Køyrer direkte til Bilka, der 
får me servert frukost og kan 
shoppe litt. 
Deretter køyrer me til Århus 
for innsjekk på hotell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fredag og laurdag 05-
06.08.16 
Dagane til eigen disposisjon. 
Sundag 07. 08. 16. 
Heimreise frå Århus seinast 
kl. 14.00. 
Tek Fjordline til Kristiansand, 
ankomst Norge kl. 19.15, hei-
me Stavanger kl. 23.00. 
Pris pr. person: 
Kr. 4395.- (dette ved minst 30 
betalande) 
Inkludert i prisen er turbuss, 
ferjer tur/retur med køy på 
utreise i 4-sengs lugar, 4 
frukostar og 3 netter på hotell. 
Tillegg for køy i 2-sengs lugar 
kr. 200.- 
Tillegg for enkeltrom, hotell

mailto:aaseravn@hotmail.com
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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 
416 07 199 grete_hodnelin@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 Hogstad 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
mailto:grete_hodnelin@hotmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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Retur: 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 


