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Lagshingst 2017 

HODNE LUNAR 

 



 

 

Redaktøren har ordet 
 

Utstillingssesongen er i gang for fullt. 

Som tidligere år har hingster fått prøve  

seg i ringen på Eid. Noen gikk i 

gjennom nåløyet, mens noen måtte reise 

hjem uten sløyfe denne gang, som flere 

andre har gjort før dem. Snart er det klart for hoppe- og unghestutstilling 

 på Forus travbane. Jeg håper flere av dere finne veien ut for å se på i år. 

Det er også åpent for dugnadsarbeid for den som skulle føle kallet. 

  

Ellers er jo også stevnene i full gang, jeg og Gråggi har vært ute for å  

prøvd oss i dressur og kjøring. Jammen har det ikke gitt mersmak, og nå  

skal vi starte sprang. Det blir veldig spennende. Målet er jo NM 2018. Det 

hadde vært kjekt å fått være med på. Anbefaler de som har mulighet til å 

prøve seg på konkurransebanen. Som drahjelp til NM 2018, har vi i  

styret satt i gang treninger for medlemmer som vil satse med sine fjordinger  

i sporten. Til nå har det vært arrangert to kjøretreninger. Men vi håper også 

at vi kan få i gang dressur og sprangtreninger. Info om dette legger vi ut  

fortløpende på facebook, og vil også prøve å informere om dette via mail, og 

selvfølgelig her i Jærblakken om det skulle passe slik. 

 

Til info så vil ikke føllmønstringa i år holdes på Bjerkreimsmarken. Siden 

hallen har brent ned, er de nødt til å bruke ridehallen til stands i år.  

Vi har foreløpig ikke noen planer om hvor vi kan være denne gang. Men 

føllmønstring skal det bli. 

 

 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

 

 
 



Referat årsmøte 
Jæren Fjordhestlag 
27.02.17 
Rytterstovå på Dysjaland 
Gård 
 
Fjorten personer, inkludert styret, med 
stemmerett møtte på årsmøtet. 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og 
dagsorden: Godkjent uten 
kommentarer. 

2. Valg av møteleder og to 
medlemmer til å skrive under 
protokollen: Veronica H. 
Sveinsvoll ble valgt til møteleder, 
og Birgit Nesvik og Linn-Katrin 
Ask skrev under på 
møteprotokollen. 

3. Godkjenne årsmeldingen for 
2016: Godkjent uten 
kommentarer. 

4. Godkjenne regnskapet for 2016: 
Godkjent  

5. Fastsette medlemskontingent for 2018: Ingen endring. 
6. Valg av utsending til årsmøtet til Rogaland Fjordhestlag: Veronica H. Sveinsvoll og Karoline Sire. 

Grete Gudmestad og Miriam Brimsø er vara. 
7. Innkomne saker: Ingen innkomne saker. 
8. Valg: 

 
Styret:  
Disse var på valg: Veronica H. Sveinsvoll, Brit Olene Aase, Miriam Brimsø, Mona Hatteland og Grete 
Gudmestad. Mona Hatteland går ut av styret. Resten tok gjenvalg. Linn-Katrin Ask ble valgt inn i styret. 
Revisor: 
Sigmund Nesvik tok gjenvalg. 
Valgnemnd:  
På valg: Stian Nesvik, tar ikke gjenvalg. Nina Aarsvoll rykker da opp, og Mona Hatteland ble valgt inn som 
vara. 
 
Fikk et forslag under møtet om å sende SMS til alle medlemmer av laget med påminnelse om møter for å 
få flere til å møte opp. Dette skal styret ta med videre og prøve å få til neste møte. 

Resultatliste hingstekåring Nordfjordeid  
3.-6. mai 
Klasse Kat.nr Navn Resultat Kvalitet 
1a 1 Oppdals Ask Pr.3  
2a 2 Severin Pr.2  
1b 3 Hangvar Kry Pr.0  
2a 4 Alme baronen Pr.2  Kv.I 
2a 5 Sølrei Pr.3  
2a 6 Lavrans Pr.0  
2a 7 Bråtens Bråfin Pr.0  
2a 8 Tord Dorteson Pr.3  
2a 9 Gorm Vårby Kåret  
2a 10 Norbustad Håkon Pr.0  
3 11 Hodne Lunar Kåret Kv. V 
3 12 Heggnes Balder Kåret Kv. III 
3 13 Herr Hofsvang Ikke kåret  
3 14 Birkelid Tullen Kåret Kv. I 
3 15 Herlig Kåret Kv. IV 
3 16 Birkelid Nimo Kåret Kv. II 
3 17 Remes Leo Ikke møtt  
3 18 Aismann Ikke kåret  
3 19 Blikra Admiral Doffen Kåret  

3 20 Nigard Guten Ikke Kåret  
3 21 Vesle Ry Gut Ikke kåret  
3 22 Nybråtens Sølvprinsen Ikke Kåret  

3 23 Mons Birk Ikke Kåret  
 



 

HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2017  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen.  
-Unghestutstilling 25.06.2017 
I år holdes igjen unghestutstillinga på Forus. 
Vi kjører i gang kl 10.00 
-Slipp med Hodne Lunar  
Hestene slippes 18 juni kl 13.00 på 
Sikvaland. Mer info på side 5. 
-Føllmønstring 2017 
Føreløbig er det ikke bestemt hvor og når 
utstillinga skal holdes. 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 3 2017 15/7-17 
Jærblakken nr 4 2017 15/10-17 
 

 

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 

 

Vedlikehold av arbeidshesten. 
Tekst: Tina Eckholdt 
Foto: Karoline Sire 

 
Som dyrekiropraktor prøver jeg alltid å sette meg inn i hva 
som kreves av de forskjellige hestene jeg behandler. Hva 
slags jobb har de, hvilke forutsetninger har de for å lykkes i 
jobben sin, hvor god kunnskap har eier om tilrettelegging 
av arbeidet og er utstyret egnet til oppgaven? Enkle HMS-
spørsmål som også eier burde stille seg selv daglig.  
Ved å se på kroppstypen til hesten, holdning og eksteriør, 
så avslører det mye om hva hesten kan få til. Og her er det 
nettopp viktig å kunne skille mellom holdning og eksteriør. 
Eksteriør er hva hesten er født med og er noe vi ikke kan 
endre (for eksempel stort hode, kraftige ledd, lange bein, 
enkelte typer beinstillinger). Holdning er noe som hesten 
har tilpasset seg og noe vi kan endre på (for eksempel svai 
rygg, fremoverlent, rette bakbein, tungt bryst, underhals).   
En fremtung hest, med mye vekt på frembeina og kraftig 
bryst, vil ha bedre forutsetninger for å mestre en 
trekkoppgave enn for eksempel å gå samlingsøvelser som 
piaffe og passage. Men for å få en god og holdbar ridehest 
er det viktig at hesten klarer å flytte vekten sin på 

bakparten for å frigjøre skuldre og bryst.  
Dersom hesten er stiv i muskler og ledd i bakparten eller 
har dårlig balanse i kroppen, så vil den ofte velge å legge 
større vekt på fremparten sin. Rette bakben avslører ofte 
en ubalanse i kroppen og en fremtung hest. Prøv selv å stå 
oppreist med helt rette knær og hofter, legg merke til 
hvordan du faller litt frem og at vekten er under fremre del 
av foten din. Prøv så å bøye litt i knær og hofter og kjenn at 
vekten din flyttes bak mot hælen og at du får bedre balanse. 
En godt balansert hest blir også en god ridehest.  

Hodne Lunar står fremoverlent 



Motsatt vil en hest som ikke klarer å ”legge seg i 
selen” og trekke effektivt fort få 
belastningsskader og miste arbeidslysten. En 
trekkhest trenger også god bevegelse i bakparten 
sin, spesielt i bekken og hofter, for å få nok motor 
til å dra tungt. En jevnt trent hest, uten 
problemer i kroppen sin, klarer uproblematisk å 
bytte mellom disse rollene.  
 
Å gi hesten en allsidig hverdag vil automatisk 
gjøre den mer holdbar og solid. Variasjon i 
trening er den beste forebyggingen av 
belastningsskader! Ri på tur i ulendt terreng, 
tren bommer og gymnastikkhopping, samling og 
smidiggjøring i dressur, kjør med både lett og 
tung vogn. Bruksområdene er mange, men pass 
alltid på at man ikke trener hesten over evne. Det 
skal være gøy for både hest og rytter/kusk.  
 
Dersom hesten ikke ønsker å jobbe eller har 
oppgaver den sliter med å få til så bør man tenke 
om det er noe galt med hesten. Her kommer vi 
tilbake til holdningen. Lær deg hvordan hesten 
din ser ut, vurder om det har skjedd endringer og 
om dette er eksteriør eller holdning. Negative 
endringer i holdning kan skyldes smerter eller 
feil trening. Uansett er det en god ide å få hesten 
sjekket av enten veterinær eller dyrekiropraktor 
for å få en kartlegging av hva som kan endres. Fri 
bevegelse i alle virvelsøylens ledd og en 

balansert muskulatur er en forutsetning for at 
kroppen skal fungere godt, uavhengig av hestens 
arbeidsoppgaver. Hester er også veldig flinke til 
å skjule problemer og velger kjapt å kompensere 
for oppståtte svakheter. Å være en observant 
hesteeier som kjenner hesten sin godt vil kunne 
avdekke problemer tidlig. Det er heller aldri en 
dårlig ide å få fagfolk til å ta en sjekk av hesten 
sin av og til, selv om det i utgangspunktet ikke er 
et synlig problem. Noen problemer kommer 
gradvis og kan være vanskelig for eier å oppdage 
før det har blitt alvorlig.  
  
Dyrekiropraktor Tina Eckholdt har sin bakgrunn 
som kiropraktor. Hun er IVCA sertifisert og 
nestleder i Norsk 
Veterinærkiropraktikkforening.  
Kiropraktorer er primærhelsekontakter med 
spesialkompetanse på muskel- og 
skjelettlidelser.  
Ved å velge dyrekiropraktorer som er sertifisert 
av IVCA er du trygg på at vedkommende har 
autorisasjon som enten kiropraktor eller 
veterinær, har en godkjent videreutdanning i 
dyrekiropraktikk og at vedkommende følger 
kravene til jevnlig etterutdanning.    
For å finne mer informasjon om 
dyrekiropraktikk og godkjente 
dyrekiropraktorer se www.ivca.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivca.de/


LAGSHINGST 2017 
 

I år tilbyr Jæren Fjordhestlag bedekking med den nylig kårede 3- års hingsten Hodne Lunar. Han ble stilt 
som nr. 5 i kvalitet under årets utstilling i Nordfjordeid. Lunar er e. Augustus Solberg u. Hodnelin ue. 
Fjelldar. Full stamme kan ses i stamboka på nhest.no. Her har man en stamme som er litt utenom det 

mest vanlige.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Åse Ravndal 

Foto: Grete Gudmestad 



Hodne Lunar (Fjordhest)  

     

Reg.nr 578002020142543 Født 2014 

Farge Brunblakk Kjønn Urhingst 

Sted Nordfjordeid År 2017 

Premiegrad Kåret Kvalitet V 

Stangmål manke 145.5 Pipeomkrets 20.5 

Båndmål manke 156 Klavemål 7.4 

Brystmål 180 
  

Rasetype og preg 8 

Kroppsbygning og 

muskulatur 
8 

Beinkvalitet og beinstilling 7.5 

Frambein 7.5 

Bakbein 7.5 

Høver 7.5 

Bevegelsenes korrekthet 7 

Bevegelser 8.5 

Skritt 9 

Trav 8.5 

Galopp 7.5 

Helhet eksteriør 8 

Omtale 

Dyp, sterkbygd hingst av god type. Noe mektig hals. God skulder og manke. God 

overlinje. Langt, velformet og godt muskelsatt kryss. Overbein vf. Tåvid bf. 

Moderat brutte takser bf. Ledig, meget godt skritt. Taktfast, velbalansert trav. 

Rommelig galopp. 

Lynne 9 

Bruksegenskaper/prestasjoner 
Står ikke i ro i for- og fraspenning. Kikker og noe ukonsentrert. Lite bøyelig i 8-

tall. God takt i trav. 

Bruksegenskaper karakter 7 

Veterinær 
Hingst vist i god utstillingsform med veterinære anmerkninger som klassisk 

overbein VF. En konturforstyrrelse fortil på pipa VB. 

Helsekarakter 8.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

     SVEINSVOLL SALMAKERI 
              Design ditt eget heste- og hundeutstyr 
      
 
            Du finner oss på årets kombinertutstilling 
           På Forus Travbane 25. juni 
 
               

          959 08 483 
         veronicah.sveinsvoll@hotmail.no 



Slipp med Hodne Lunar 
Slipp på Sikvaland lørdag 18. juni til 15. august hos Kjetil Rosland som tidligere år. 

Selve sleppet er kl. 13.00, men hopper må møte kl. 12.00 
Alle hopper må ha med pass, møte uten baksko og skal ha fått ormekur før slipp. 

Hopper skal ha hodelag eller grime med kjetting leietau. 
Alle syke, skada eller henta dyr MÅ førest opp i boka på løa. 

Slippet er forbeholdt at det er 5 hopper påmeldt. 
ALLE HOPPER DELTAR PÅ EIERS ANSVAR 

Priser:  
3500,- bedekning, pr hoppe  
1500,- i beiteleie for hele perioden, 750,- for halve perioden 
Oppstalling med fullpensjon på stasjon: 80,- pr dag 
 
Påmelding til Lene G. Gundersen, 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 blir utdelt på slippdagen  
Miriam Brimsø, tlf 902 18 396 
Linn Katrin Ask tlf 920 90 812 
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 eier/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


 
Mønstringskurs 26.3-17 
Tekst: Veronica H. Sveinsvoll 
Foto: Karoline Sire 
 

Som tidligere år ble det holdt 
utstillingsforberedene kurs. Denne gang var vi på 
Sele hos Lene G. Gundersen. Kursholder var Stian 
Nesvik, og det var med 12 deltakere i alle aldre.  
Vi var relativt heldige med været og slapp unna 
med litt lett tåke.  
 
Utsillingsforberedene kurs modul 4B går under 
prosjektet Fokus unghest og vi kunne derfor 
søke om støtte derfra. Fokus Unghest er 

resultatet av et samarbeid mellom Norges 
Fjordhestlag, Landslaget for dølehest og 
Landslaget for nordlandshest/ lyngshest. 
Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å øke 
interessen for hold og bruk av unghest. Målet er 
å stimulere til økt aktivitet i lokallagene og tilby 
kunnskap om trygg trening av unghest. Dersom 
du vil lese mer om prosjektet, kan du ta en kikk 
på nettsiden www.unghest.no   

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Over: Stian hjelper Karoline Sire med mønstring av Sires Tir 
Under: Stian hjelper Oddveig Undheim med mønstring av Svanhild 

Over: Stian går gjennom litt teori før vi begynner med mønstring. 
Under: Miriam Brimsø med Hodne Lunar får prøve seg 

Fra venstre: Karoline Sire, Arvid Reiersen, Veronica H. Sveinsvoll (bak) og Ingelin Grødem Nord Varhaug 

http://www.fjordhest.no/
http://www.fjordhest.no/
http://www.dolehesten.no/
http://www.rimfakse.no/
http://www.unghest.no/


Kjøresamling 19.02.17 & 19.03.17 
Foto: Karoline Sire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over: Mona Bø og Asko 
Midten: Linn.-Katrin Ask og Sylvfak. Linda B Thomsen er instruktør 
Nederst: Silje Dyrhaug og Hodne Linus 

Over: Unni Marina Berge,  og Apalhaugs Lilja 
Midten: Brit Olene Aase og Gullfaksa 
Nederst: Lene G. Gundersen og Seles Ronja 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over: Hodne Lunar og instruktør Linda B Thomsen 
Midten: Karoline Sire med Sires Tir får hjelp av Linda Thomsen 
Nederst: Tilskuere på kjøresamlingen 

Over: Stangelands Rufus 
Under: Apalhaug Lilje 



Kjørestevne 30/4-1/5-17 
Tekst: Veronica H Sveinsvoll 
Foto: Karoline Sire 

 
Tenk det. Mitt første kjørestevne, litt sånn 
helt utav det blå egentlig. Det hele starter 
med at Mona Hatteland hadde lyst å prøve 
seg, og jeg var ikke sen med å melde meg 
som groom. Jeg tenkte at det ville være en 
god start. Akkurat passe skummelt. Har jo 
blitt veldig pysete på mine «eldre» dager. 
Liker også å tro at jeg har blitt roligere, og 
at jeg ikke har et så stort behov for et 
realt kick lengre. Men der tok jeg så 
inderlig feil. 

 
Jeg kjendte det kriblet litt når jeg og Mona 
snakket om kjørestevnet. Mona nevnte at 
hun kunne tenkt seg å prøve maraton. 
JAAAAA! Ropte det inni meg, mens det 
kriblet godt i magen. Jeg var kjapp med å 
prøve å gire opp Mona. Lite viste jeg om at 
Mona kunne «gire» tilbake, og spørsmålet 
kom; -Du skal ikke starte med Gråggi?  
-Jo, ja det hadde jo vært kjekt. Jeg kan 
starte presisjon eller dressur. Ikke mer. 
Dagene gikk og Mona Bø skulle hjelpe oss 
med litt kjøring. Tross alt hadde vi ikke 
heeelt peiling på hva vi hadde begitt oss 
ut på. Jeg lastet Gråggi på hengeren og tok 
turen til Hellvik. Mona B, Mona H og 
Florian var først ut på banen, og etter 
hvert prøvde seg på et maraton hinder. 
Det klarte de fint, Mona H og Florian fikk 
det til å se lett ut. Jeg satt på sidelinja å så 

på, mens jeg kjente et snev av kribling i 
magen.  
 
Så var det min og Gråggi sin tur. Møna B 
hadde flere gode råd, og kjøringen falt i 
smak hos meg. Det var tydelig at Gråggi 
hadde prøvd seg i kjøring før. Så kom 
spørsmålet. -Vil du prøve 
maratonhinderet du også?  
-Ja, jo, jeg kan jo det. 

Vi prøvde i trav, dette var jo kjekt! Så vi 
måtte selvfølgelig prøve i galopp. Å da 
kom det. Kicket! Det var lenge siden sist. 
Et skikkelig gledeskick. For en herlig 
følelse. Da var det gjort, jeg og Mona H 
måtte starte DMP. DMP består av tre 
konkurranse. Dressur, maraton og 
presisjonskjøring. Jeg meldte meg og 
Gråggi i LC, og Mona H meldte seg og 
Florian i LB.  
 
En god uke senere var det klart for 
kjørestevne. Vi fikk lånt oss ei 
maratonvogn, fikk hestene på hengere og 
snudde nesen mot Forus der stevnet 
skulle være. Første dagen var det 
dressurkjøring og presisjonkjøring. Mona 

H og Florian klarte seg veldig bra, 
men jeg er ikke akkurat kjent for evne til å 
konsentrere meg, og vi hadde en 
feilkjøring i dressuren.  
Presisjonskjøringa gikk ikke så mye 

Ingrid Irene Stangeland og Stangelands Rufus i presisjon 

Guro Høyland Digernes og Melkior i presisjon 



bedre, da klarte vi selvfølgelig å kjøre ned 
ei kjegle. Knuste den vel egentlig… 
Taktikken min var selvfølgelig at dette 
skulle gå fort. Må jo innrømme at det ikke 
var den beste taktikken. Men følelsen var 
god, og det ga mersmak.  

 
Resten av dagen gikk til å forberede 
morgendagens maraton klasser. Siden 
dette var det første kjørestevne som ble 
arrangert i regi av Jæren Kjøre og 
Rideklubb på en god stund, og det var 
mange som startet i kjøring for første 
gang, gikk Linda Thomsen gjennom 
hinderene og hvordan denne klassen 
skulle foregå med kusker og groomer. Det 
var da jeg (og helt sikkert Mona H.) 
oppdaget hva vi hadde begitt oss ut på. 
Pyseveronica kom snikende frem igjen. 
Jeg sov ikke så godt den natten. Jeg 
drømte om hindre. STORE maraton 
hindre som jeg aldri kom meg gjennom. 

 

Så kom dagen. Trøtt og fæl var jeg, men 
satte meg i bilen og tok turen til 
stevneplassen. Mona H var først ut av oss. 
Litt nervøse selet vi på Florian og spente 
han foran vogna. Det var mye å  

 
holde styr på, tid, puls, vei og ikke minst 
hinder.  Etter oppvarmingsrunden og 
veterinærkontroll kom vi til det første 
hinderet, og pulsen min var på topp. Kom 
Mona til å huske veien inni hinderet, kom 
vi til å velte?  
 
Klar, ferdig Kjør! Florian var nok litt 
fortumlet, for slik kjøring driver ikke 
«mor» med til vanlig, og det skrudde 
vesenet som står bak på vogna hadde han 
ikke så mye kjennskap til fra før. Men 
Mona H ledet han bra gjennom hinderet, 
på tross av meg som sto bakpå prøvde og 
forklare vei, og skrek BRUK PISKEN! Vi 
klarte det! Vi kom gjennom hinderet. 
Kroppen kriblet, og vi lo. Fytti! Dette var 
kjekt. Tre hinder igjen, og de kom vi oss 
gjennom uten store problemer. Vi hadde 
ikke hatt helt kontroll på tiden, så det 
hadde gått litt sent med oss. Men det var 
uansett fantastisk. Hele sulamitten tok vel 
en liten time om jeg husker rett.  
 
 
 

Malin Berg og Hauglands Helmik i pressisjon 

Mona Hatteland og Florian i presisjon 

Maraton Hinder 

Malin Berg og Hauglands Helmik i presisjon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vei til stallområdet var det om å gjør å 
få tak i hjelpere. Vi skulle tross alt ut med 
hest nr to. Sele og vogn skulle av Florian 
og for Gråggi. Florian måtte jo også tas 
vare på etter en god økt. Ting gikk fort, og 
flere hjalp til. Noen tok med seg Florian på 
avskritting, og jeg syns å huske det sto en 
ring med hjelpere rundt Gråggi når vi 
spente han foran vogna. Jeg og Mona H 
hoppet oppi og av sted ut på banen. Nå 
var vi klar for omgang to. Dette skulle gå 
fort! Om det gikk fort er jo en helt annen 
ting, men det føltes fort.  
 
Etter oppvarmingsrunden og veterinær 
var vi klare for det første hinderet. Det 
kriblet igjen. Klarer jeg dette? Er jeg og 
Gråggi så godt på lag som jeg tror? Kan 
han virkelig dette? Joda, vi kom gjennom. 
Litt uenigheter var det, og det var helt og 
holdent mine uforutsigbare vinglete 
hender sin feil. Men det gikk. Vi kjørte  
ikke ned noe, og vi jublet av glede. Måtte 
denne følelsen aldri ta slutt. Vi kom til 

neste hinder, og her gikk jeg på en brøler, 
tøylen datt ut av hånden min og Gråggi 
gikk selvfølgelig feil vei. Jeg fikk hentet 
han inn igjen og vi kom oss gjennom. Men 
vi rev ned en ball. Men, men, pytt sann. 
Kjekt var det! Et hinder igjen og vi var 
ferdig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen plassering på meg, men Mona klarte 
seg veldig bra og vant to av klassene hun 
deltok i. Uansett så sitter jeg igjen med en 
gledesfølelse og har absolutt lyst å gjøre 
dette igjen. Ikke minst så virket det som 
Gråggi syntes dette var kjekt. Fjordhesten 
var godt representert på stevnet og det 
var flere av lagets medlemmer som 
startet. Unni Marina Berge med 
Apalhaugs Lilja, Malin Berg med 
Hauglands Helmik, Ingrid Irene 
Stangeland med Stangelands Rufus og 
Guro Høyland Digernes med Melkior. Alt i 
alt så var det kjekke dager med mange 
kjekke folk. 
 
Neste kjørstevne skal være i høst. 
Nærmere bestemt 23 og 24 september. 
For de av dere som ikke ennå har vært på 
et kjørestevne, som deltaker eller tilskuer, 
anbefaler jeg at dere tar turen ut til Forus 
denne dagen. Jeg og Gråggi skal i hvert 
fall, og bremsene legger vi igjen hjemme! 
For denne gang SKAL det gå fort. 

Over: Veronica H. Sveinsvoll og Gråggi i maraton. 
Under: Veronica og Gråggi i dressur 

Malin Berg og Hauglands Helmik i maraton 



 
 
Informasjon 
 
Styret 2017 består av: 
 
Leder: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Nestleder: Brit Olene Aase 
Sekretær: Miriam Brimsø 
Kasserer: Karoline Sire 
1. Styremedlem: Lene G. Gundersen 
2. Styremedlem: Linn-Katrin Ask 
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 
920 90 812 linn_katrin@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 
konto nr. 3325.25.02489, merkes med navn og adresse, (evt. mailadresse) og vips du er medlem! :) 

 
 
KURS: Medlemmene våre får rabatt og fortrinnsrett ved kurs i regi av laget. 
 
FØLLMØNSTRING: Lavere avgift ved deltagelse på den lokale føllmønstringa for medlemmer i lokale 
raselag for gjeldene raser (åpent for de tre norske hesterasene) 
 
JÆRBLAKKEN: Opplaget er på omkring 60 og bladet blir sendt til alle medlemmer i JFL. Annonse i 
Jærblakken 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 
brukes 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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Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 


