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Steffars Veslemøy, Rødlands Fiffi og Hauklandstulla,  

fra årets slipp på Sikvaland 
 



 

 

Redaktøren har ordet 
 

Hei alle, håper dere har hatt en fan-

tastisk sommer. Nå er det bare å brette 

opp armene og ta inn hesten fra beite. 

Det er på tide å starte treninga igjen, i 

et håp om å få bort noe av fettreservene våre kjære gule har lagret opp gjen-

nom sommeren. Der har i hvert fall jeg et stooort prosjekt. Tidlig i sommer  

da jeg gikk og ventet på føll, ble jeg rett og slett skuffet. En kan trygt si at det  

er ei som trenger slanking! Hoppa mi (som ble bekreftet drektig) har på ett 

eller annet tidspunkt mistet fosteret sitt. Veldig synd, men slik er det. Håper 

ikke det er flere av dere som har opplevd dette i år, og satser på at jeg får  

sett føllene deres på årets Føllmønstring. Det gleder jeg meg veldig til. Hvis 

hingstekåringa på Eid er vårens vakreste eventyr, og Karoline Sire sier at 

sleppet må være sommerens vakreste eventyr, ja da må jo Føllmønstring være 

høstens vakreste eventyr? 

Lille Ulrik fikk en litt dårlig start på avlskarriæren sin, han og hop 

pene ble smittet av beskjelersyke, og en av hoppene ble rammet av fotosensib- 

ilitet. Karoline Sire har skrevet litt om dette. Utenom dette gikk sleppet bra. 

På selve sleppdagen var det veldig mye folk, en stor klynge som jeg ikke så 

lyst på å telle. Kjekt å se så mange fjordhestentusiaster som kom for å se på 

begivenheten. 

For de av dere som ikke allerede har fått det med seg så er det er end-

ringer på vei når det gjelder bruk av hingst i avl. Her er det nok mange delte 

meninger om hvorvidt dette er bra for rasen eller ikke. Har tatt en copy paste 

av artikkelen fra www.nhest.no.  Du finner den på side 14. 

Det å lage Jærblakken er ikke alltid like lett, og spesielt det med fors-

idebilde på Jærblakken nr 1 har vist seg å være vanskelig. Så denne gang 

holder jeg en fotokonkurranse. Bildet må ha fjording og vinterstemning, det 

kan sendes til meg innen 31/12-14. Gjerne på mail. Vinnerbildet får pryde 

fremsiden av Jærblakken 1 og vinneren får en liten oppmerksomhet på neste 

Årsmøte. 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

http://www.nhest.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hvis hingsteutstillinga på Eid er vårens vakreste 
eventyr så kan man vel kalle slippene for som-
merens vakreste eventyr? Som annonsert i forri-
ge Jærblakken hadde vi i år leid den gulblakke 
Lille Ulrik som lagshingst i år. Det var veldig stor 
etterspørsel ettergulblakk avlshingst, og vi hadde 
15-20 henvendelser i forkant. Da alt kom til alt 
fikk han dessverre kun ni hopper. Lave bedek-
kingstall gjenspeiler seg i resten av landet også, 
så kanskje har vi ikke noe å klage over, men had-
de gjerne sett at det kom flere.  
Hoppene som møtte reiste fra både øst og vest. 
Vi hadde hopper helt i fra Hedmark, til Bygland i 
Setesdalen, til Ølen. Det var også et mylder av 
farger, den eneste vi manglet var grå. 
 
 
Selv om det bare var sju hopper som ble sluppet 
på slippdagen var det mange skuelystne. Grillen 
ble fyrt opp for anledningen, været var perfekt, 
og jeg tror alle koste seg.  
Som tre-åringer flest hadde ikke Lille Ulrik mye 
erfaring med damene, og taktikken han forsøkte 
først, hoppe på første og beste hoppe, slo tilbake 
på ham bokstavlig talt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter noen forsøk med å prøve å feile fant han ei 
litt roligere hoppe, som var tålmodig nok til å stå 
stille og vente, mens han først prøvde å bestige 
nærmeste forfra, deretter fra siden, før han til 
slutt lykkes og fant riktig ende.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To-tre hopper til ble bedekket i den påfølgende 
uka, og det har vært en rolig og harmonisk gjeng 
å ha med å gjøre. I skrivende stund er fire hopper 
allerede bekreftet drektige, og jeg er veldig spent 
på å se resultatet neste sommer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIPP MED LILLE ULRIK 
Tekst: Karoline Sire 
Foto: Karoline Sire og Veronica Hogstad Sveinsvoll 

Rødlands Fiffi og Lille Ulrik 
Foto: Karoline Sire 

Bjelland Luna og Lille Ulrik 
Foto: Karoline Sire 

Late dager på Sikvaland 
Foto: Veronica Hogstad Sveinsvoll 



 

HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2014  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen. 
Statutter finner du i Jærblakken 1 
-Føllmønstring28/9-14 
Holdes som vanlig på Bjerkreimsmarken 
-Medlemsmøte 1/12-14 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 4 2014 15/10-14 
Jærblakken nr 1 2015 15/1-15 
 

 

TIL SALGS  
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på årsmøtet, for 350,- Klarer du 
ikke vente så lenge sier du? Ta kontakt med 
Stian Nesvik på tlf 957 60 445. 
 

 
 

 
 
Høsten nærmer seg, og nå er det mange som 
tar hestene inn fra beitet og ser frem til vin-

teren i stallen. Nå er det på tide at du ser 
gjennom utstyr og dekken, for å sjekke at alt 

er i orden. Det som ikke er i orden kan du 
komme inn til meg med, så kan jeg fikse det. 

Velkommen alle hestevenner 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helt smertefri har sommeren likevel ikke vært. I 
juli oppdaget jeg noen skorper og flass rundt 
kjønnsleppene på ei hoppe, og gikk ut i fra at det 
hadde gått litt hardt for seg under bedekking, 
siden hun hade vært i brunst like før. Men da det 
et par uker senere dukket opp tilsvarende sår på 
to andre hopper ble det mistenkt kjønnsykdom. 
Det viste seg å være godartet beskjelersyke. Den 
ene hoppa fikk også symptomer på fotosensibili-
tet, og det det ble litt ekstra arbeid med smøring 
av sår og utslett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt i alt har det vært en fin sommer, og faktisk 
med mye bra vær. Vi krysser fingrene for at in-
teressen for bedekking tar seg opp, slik at det 
blir mulig å arrangere flere slipp i fremtiden, og 
for at samtlige hopper som tilbrakte sommeren 
her har tatt seg. Selv regner jeg med at føllet mitt 
kommer i slutten av juni, og jeg gleder meg alle-
rede! 
 

 

 

 

Tilskuere 
Foto: Karoline Sire 

Faksa Nordgard og Lille Ulrik 
Foto: Karoline Sire  

Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 

 
959 08 483 
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På slippet I år oppdaget jeg ei hoppe med små 
skorper og avflassende hud rundt kjønnsleppe. 
Hoppa hadde nylig vært i brunst, så jeg tenkte at 
det var bedekking som hadde gått hardt for seg, 
og tenkte ikke så mye mer over det. Et par uker 
senere ble der derimot oppdaget sår på flere 
hopper, og panikken bredte seg. Det var helg, og 
ikke bare-bare å få tak i veterinær. Heldigvis 
kjenner jeg en veterinær på Østlandet, og etter at 
jeg hadde beskrevet symptomene var det liten 
tvil om at hestene hadde fått kjønnsykdommen 
godartet beskjelersyke, også kjent som EHV-3, 
Equine Herpes Virus.  
Et par andre veterinærer ble involvert i samtalen 
og jeg ble raskt beroliget med at det var IKKE 
farlig, og hadde ingen innvirkning på drektighe-
ten. Puh. 
I ettertid har jeg googlet mye på nettet og lest om 
mange hester som har vært så hardt angrepet at 
de måtte stå på stall, og få smertestillende for det 
var vondt å bevege seg. Hos oss så det fælt ut da 
sårene var på sitt værste, men ingen hopper viste 
tegn på ubehag, verken smerte eller kløe.  
Her er litt fakta om beskjelersyke: 

- Det er et virus, så det finnes ingen be-

handlingsform. Hesten bør ikke bedekkes 

i den tiden den har sår, pga at det kan 

være smertefullt og smitte videre. 

- Smitter seksuelt, i noen få tilfeller kan det 

smitte til en mule, om en hest snuser en 

med utbrudd baktil. Er KUN smittsomt i 

mens hesten har sår/blemmer, ikke før el-

ler etter det. 

- Hopper er som regel hardere angrepet 

enn hingster, men noen ganger trenger 

det ikke være mer enn et bittelite sår, og i 

slike tilfeller kan det være vanskelig å 

oppdage.  

- Inkubasjonstid etter smitte er 4-10 dager, 

sårene er som regel borte igjen etter et 

par uker. Kan lage små arr/pigmentløse 

flekker. 

- Etter utbrudd er hesten immun 4 mnd el-

ler mer, men etter det vil viruset kunne 

«endre seg» slik at det ikke gjenkjennes 

av hestens imunnsystem. Nytt utbrudd 

kan dermed utløses senere, trolig om hes-

ten er utsatt for mye fysisk eller psykisk 

stress, men det er ikke gitt at en hest som 

har hatt det noen gang får det igjen, og det 

er veldig sjelden med mer enn ett ut-

brudd, i hvert fall innenfor èn bedekking-

sesong. Viruset kan ligge latent i kroppen, 

uten at det bryter ut i det hele tatt.  

- Eneste måten å finne ut om hesten er bæ-

rer er ved blodprøve (to stykk med noen 

ukers mellomrom), men selv om hesten er 

bærer har det lite å si, siden det ikke kan 

smitte uten at det er sår i utbrudd. 

- Det er ingen karantene pålagt av mattil-

synet ved utbrudd, men om hesten din 

har sykdommen bør du ikke reise rundt 

GODARTET BESKJELSERSYKE 
Tekst og foto: Karoline Sire 
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med den til andre hopper/hingster som 

kan smittes videre.  

- Det antas at 20-50% av alle hester som 

har blitt brukt i naturlig bedekking har 

(hatt) sykdommen. 

Det eneste man kan gjøre er altså å sørge for at 
hesten har det så bra som mulig i mens den har 
sår, f.eks forhindre at det kommer fluer til, og 
smøre med en fet salve om det er væskende sår 
eller blemmer. «Tørre» sår trenger ingen be-
handling. Her er noen bilder så man får en peke-
pinn på hvordan det kan se ut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over: Forholdsvis tørre, men noe væskende sår, og noen 
dager senere kom det mer puss i sårene. 
 
Under: Samme hest etter sårene var nesten grodd 

Over: Denne hoppa har arr/pigmentløse flekker 
som tyder på tidligere utbrudd. 
 
Under: En veldig mildt angrepet hoppe, kun et 
bittelite sår på venstre side kjønnsleppe, som ble 
raskt borte igjen. 
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Denne sykdommen blir noen ganger forvekslet 
med solbrenthet, på hester som har avtegn på 
mulen. På en ensfarget fjordingmule derimot, er 
det vanskelig å feiltolke. Da jeg oppdaget det på 
den ene hoppa på slippet visste jeg at jeg hadde 
sett bilde av hest med tilsvarende utslett før, 
uten at jeg kunne huske hva det var. På internett 
fikk jeg straks gode råd og tips, og ble veldig be-
kymret da noen var overbevist om at hesten 
nærmest kom til å ligge død av leversvikt innen-
for få minutter. Fikk veterinæren på telefonen 
rimelig kjapt, og ble fortalt at fotosensibilitet i et 
tidlig stadie slik som dette ikke trengte å ha noen 
betydning for hesten, så fremt det ikke utviklet 
seg. 
 
Det kan skyldes flere ting, men i brunn og grunn 
er det en forgiftning. Hos denne hesten var det 
en reaksjon på en plante/plantesaft, eller evt 
mugg/sopp som har vokst på planten, den ikke 
har tålt. Når hesten får i seg noe den ikke tåler så 
jobber leveren ekstra med å skille dette ut fra 
kroppen, og en følge av dette kan være at hesten 
blir hypersensitiv mot sollys.  
Hardt angrepne hester har dessuten vist sym-
ptomer som hoderisting, endring av øyefarge, 
hevelser på kroppen, spesielt mulen og beina. 
Slike hester vil være fotosensitive, eller følsom-
me ovenfor sol, og unngå sollys. De vil oppsøke 
skygge, kan ha nedsatt matlyst, og blir lett de-
hydrerte. Viser hesten din slike symptomer bør 

veterinær kontaktes straks, og hesten bør stå i en 
stall, og ikke i sollys! 
Hesten på bildet viste ingen andre symptomer 
enn utslettet på mulen, og et bittelite sår, som 
oppstår av at huden der er mer sensitiv. I følge 
veterinær var det helt trygt å la denne hesten gå 
på beite, så fremt den ikke viste tegn til å være 
lyssky, eller ha nedsatt almenntilstand på noe 
vis.  
Neste «steg» vil være at huden på mulen flasser 
av, eller det blir åpne sår, i slike tilfeller bør hes-
ten også tas vekk fra beite og inn i stall uten sol-
lys. Vi smørte med solkrem (spenefett med sol-
faktor etter veterinærens anbefaling) og huden 
forble helt fin, samt at utslettet minket i løpet av 
et par uker. Det anbefales likevel at du følger opp 
hesten din nøye om du skulle oppdage utslett 
som på toppbildet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOSENSIBILITET 
Tekst og foto: Karoline Sire 
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Utstilling Øksnevad 1/6-14 
 
KLASSE 4 
10. Fagermøy e. Sander ue. Knutsblakken 
2.pr  Hoppe av svært god type. Godt hoppepreg. Fint 
hode, velansatt, velformet hals. Svært god kroppsbyg-
ning med god muskulatur. Velstilte, gode bein. Noe 
korte bevegelser i skritt og trav. 9-9-8-7-8.5- -9- - - 
Mål:139 - 150 - 178 - 70 - 215 
Eier: Torulv Time, BRYNE    
Oppdr:  Torulv Time, BRYNE 
 
 
 
 
11. Steffars Veslemøy e. Staffar ue. Knutsblakken 
3.pr Langlagt hoppe av bra type. Tungt hode, kort hals. 
Muskelfattig overlinje. Føre, velstilte bein. Godt skritt, 
middels trav. 7-7-8-7.5-7- - - - - Mål:143 - 154 - 182 - 
75 - 215 
Eier: Irene Helland, RÆGE   Oppdr:  Thomas Wiborg-
Agnethe Wiborg, HELLVIK 
 
 
 
 
 
13. Nordbustad Guro e. Skogheimsbrimen ue. Eldar 
2.pr Noe mektig hoppe av god type. Fin hals, sterk-
bygd, godt muskelsatt kropp. Lite markerte ledd, ellers 
bra bein. Overbein høyre frambein. 8-8-7-8.5-8- -9- - - 
Mål:142 - 149 - 171 - 18 - 6.4 
Eier: Gurine Blikra, ØLEN    
Oppdr: Selmer Nordbustad, FLATRÅKER 

 

UNGHESTHINGST 2 ÅR 

16. Blikra Lindskjolden e. Prins Eikås ue. 

Skogheims Brimen 

Sløyfe, Oppsynt hingst med godt hingstepreg. Fint ho-

de, velforma hals og overlinje. Noe små ledd, ellers bra 

bein. Overbein høyre frambein. Ledige, gode bevegel-

ser i skritt og trav. 8-8-7.5-8-8- - - - -  

Eier: Liv Marit Sjo, STORD    

Oppdr: Gurine Blikra, ØLEN 
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17. Seles Rune e. Prins Eikås ue. Frederik Skovå 
Sløyfe. Langlagt hingst av bra type. Tungt hode. Lang, 
velforma hals og manke. Bra overlinje. Moderat sa-
belbeint, ellers bra bein. Bra skritt. Ledig, godt trav. 7-
8-7-8-7- - - - -  
Eier: Kjellaug Gundersen og Tore Sæland, VOLL    
Oppdr: Kjellaug Gundersen og Tore Sæland, VOLL 
 

 

 

 

18. Stangelands Rufus e. Prins Eikås ue. Hågvard 

Liten, lavstilt hingst av ordinær type. Grov overgang 

hode/hals. Godt markert manke, lav rygg. Bra bein. 

Gode bevegelser i skritt og trav. 6-6.5-7-8-6.5- - - - -  

Eier: Ingrid I Stangeland & Jan I Stangeland, VOLL   

Oppdr: Ingrid I Stangeland & Jan I Stangeland, VOLL 

 

 

 

UNGHESTHINGST 1 ÅR 

19. Nesviks Admiral e. Augustus Solberg ue. Florian 

Sløyfe.pr Øksnevad 01.06.2014 (19):Langlagd hingst 

av god type. Fint hode, ellers god bygning. Føre, bra 

bein. Godt skritt, bra trav. 8-8-7-7.5-8- - - - -  

Eier: Stian Nesvik og Birgit Sæland, NÆRBØ   

 Oppdr: Stian Nesvik og Birgit Sæland, NÆRBØ 

 

 

 

20. Bråtens Bråfin e. Fløgstad Odin ue. Trollfin 
Sløyfe. Hingst av god type. Velforma hals, god overlin-
je. Bra bein. Stive bevegelser i skritt, bra trav. 8-8-7-7-
7.5- - - - -  
Eier: Marit Kristiansen og Reinert Skumsnes, STEINS-
HOLT    
Oppdr: Marit Kristiansen og Reinert Skumsnes, 
STEINSHOLT 
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21. Hodne Linus e. Frederin Skovå ue. Fjelldar 

Sløyfe. Hest av bra type. Tungt hode, ellers jevn, god 

kroppsbygning. Velstilte bra bein. Noe anstrengte 

koder, ellers bra bevegelser. 7-8-7-7-7- - - - -  

Eier: Bente Gudmestad, RENNESØY    

Oppdr: Bente Gudmestad, RENNESØY 

 

 

 

 

 

UNGHESTHOPPER 3 ÅR 

22. Tornes Tea e. Birkelid Tor ue. Mykletind 

Sløyfe.  Langlagt hoppe av god type. Fint hode, god 

hals og manke. Noe muskelfattig i overlinjen. Noe 

smalvokst. Noe tåvid, ellers bra bein. Svært gode 

bevegelser. 8-8-7.5-9-8- - - - -  

Eier: Sigmund Nesvik, VIGRESTAD    

Oppdr: Jørgen Tveit, NESFLATEN 

 

 

 

 

23. Lyheims Lissi e. Kuling ue. Kim Hero 

Sløyfe. Oppsynt hoppe av god type. Fint hode, grov 

overgang hode/hals. Godt markert manke og over-

linje. Parallellforskyvning fremme. Noe små ledd. 

Gode, ledige bevegelser i skritt og trav. 8-8-6-8-7.5- 

- - - -  

Eier: Siril Kristoffersen, VARHAUG    

Oppdr: Lucinda Bjørnset Reksten, FLORØ 

 

 

25. Seles Ragnhild e. Perakrossen ue. Frederik 

Skovå 

Sløyfe. Merr av god type. Tungt hode, ellers jevn og 

god kroppsbygning. Tåvid begge frambein, ellers 

bra bein. Godt skritt, uengasjert trav. 8-8-7-7.5-7.5- 

- - - -  

Eier: Eilsabeth Schmidt, SOLA    

Oppdr: Kjellaug Gundersen og Tore Sæland, VOLL 
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UNGHOPPER 2 ÅR 

26. Skogheims Rosalin e. Fjelltor ue. Ljosprins 

Sløyfe. Langlagd hoppe av svært god type. Fint 

hode, harmonisk og svært god kroppsbygning. 

Høvelig føre, gode bein. Svært gode bevegelser i 

skritt og trav. 9-9-8-9-9- - - - -  

Eier: Jan Are, BOKN    

Oppdr: Roald og Anne Reidun Skogland, HAUGE-

SUND 

 

 

 

27. Sire Ajslynn e. Glibings Ajs ue. Eikåsen Gull-

faks 

Sløyfe. Noe mektig hoppe av bra type. Noe kort 

hals, rund manke. Ellers bra kropp. Noe sped-

beint, ellers bra bein. Godt skritt, bra trav. 7-7-7-

7.5-7- - -  

Eier: Karoline Sire, SANDNES    

Oppdr: Karoline Sire, SANDNES 

 

 

28. NESVIKS LIANA e. Prins Eikår ue. Prydar 

Sløyfe. Langlagd, oppsynt hoppe av god type. Litt 

tungt hode, lang, velforma hals. Godt markert 

manke og god overlinje. Tørre, velstilte bein. 

Svært gode bevegelser i skritt og trav. 8-8.5-8-9-

8.5- - - - -  

Eier: Stian Nesvik, NÆRBØ    

Oppdr: Stian Nesvik, NÆRBØ 

 

 

UNGHESTHOPPER 1 ÅR 

29. NESVIKS LENDA e. Augustus Solberg ue. Pry-

dar 

Sløyfe.pr Øksnevad 01.06.2014 (29):Harmonisk 

hoppe av god type. Jevn, god kroppsbygning. Vels-

tilte, gode bein. Gode bevegelser. 8-8-8-8-8- - - - -  

Eier: Stian Nesvik, NÆRBØ    

Oppdr: Stian Nesvik, NÆRBØ 
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30. GULLFAKSA e. Eikåsen Gullfaks ue. Sylv Vidvei 

Sløyfe. Hoppe av god type. Kort hals, ellers bra 

kroppsbygning. Bra bein, bra bevegelser. 8-7.5-7-7-

7.5- - - - -  

Eier: Brit Olene Aase, BRYNE    

Oppdr: Brit Olene Aase, BRYNE 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Fjordhestens fem farger. Fra venstre, gulblakk, gråblakk, ullsblakk, rødblakk og brunblakk 
Under til venstre: Dressuroppvinsnig 
Under til høyre: Tospann 
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I år var arrangementet i Drammen, i vakre Lier 

8-12 juli. Det var et bra arrangement og et kjem-

pe anlegg å starte på. Det var mange flotte gule 

på plass og nivået stiger stadig i de forskjellige 

klassene og fjordhesten viste seg fantastisk i fle-

re grener hele uken. Det konkurreres i dressur, 

sprang, feltritt dressurkjøring, presisjonskjøring 

og maratonkjøring. Det var en uke med flott vær, 

men det ble veldig varmt utover uken og grade-

stokken nærmet seg 30 grader. Allikevel er 

fjordhesten positiv og yter sitt beste. Det var ikke 

så mange fra Rogaland som reiste i år. Dette var  

 

 

 

 

 

 

 

 

litt skuffende, men håper på at det blir flere neste 

år :) 

Heidi Johanne Øvrebø på Fønix, Kristin Vinsrygg 

på Solsidens Alar og Mona Hatteland på Florian  

reiste for å forsvare Rogalands ære. 

FJORDHEST NM 2014 
Tekst og foto: Mona Hatteland 

Mona Hatteland og Florian 
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Tirsdag var det dressurridning som sto på pane-

let. i LB fikk Mona og Florian en 3. plass og plas-

sering av 30 startende. Mona og Florian debuter-

te i år i LA dressur på landsstevne og i grenmes-

terskapet. Her var det tøff konkurranse men de 

greide å kvalifisere seg videre til finalen i gren-

mesterskapet som går i LA6. Dette hadde de aldri 

ridd før og er begynnelsen til middels. Det gikk 

over all forventning med 60%. De strålte resten 

av uken :) Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar fikk 

og en 9. plass i LA3 og gikk videre til finalen som 

gikk i LA6. De fikk og et godt resultat i LA6 og ble 

belønnet med 63%. Heidi og Fønix fikk 60% i 

LA3, men var ikke med i grenmesterskapet. 

Onsdag var det mer dressurridning og dressur-

kjøring. Heidi og Fønix startet LC dressurkjøring 

og ble nr 10. Kristin og Solsidens Alar startet i LB 

dressurkjøring og ble nr 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På torsdag var den nervepirrende maraton delen 

og feltritt delen. Kristin og Solsidens Alar startet 

LB maratonkjøring og ble nr 9 av 13 i klassen. 

Mona og Florian startet feltritt delen og ble nr 7 

av 27 i klassen og det holdt til plassering. Feltritt 

er både sprang, dressur og hopping i terrenget. 

 

 

 

 

 

 

 

På fredag var det LC, LB og middels presisjons-
kjøring + 70 ,80 og 90 cm sprang. Mona og Flo-
rian startet LC presisjonskjøring og ble litt ivrige 
og rev ned en ball og ble nr 10 av 12 i klassen. 
Kristin og Alar startet LB presisjon og ble nr 10 
av 17. Heidi og Fønix startet sprang 70 m men 
fikk dessverre to riv og ble nr 13 av 14 i klassen. 
Kristin og Alar startet også 70 cm og ble nr 6 av 
14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Øvrebø og Fønix 

Over: Heidi Øvrebø, Mona Hatteland og Fønix 
Under: Kristin Vinsrygg, Heidi Øvrebø og Solsidens Alar 

Mona Hatteland og Florian 

Over: Heidi Øvrebø, Mona Hatteland og Florian 
Under: Kristin Vinsrygg, Heidi Øvrebø og Solsidens Alar 
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På lørdag var det sprang og siste dagen for NM. 
Det ble konkurrert i 60,70,80 cm og 1 m. Kristin 
og Alar startet 70 cm og gjorde en fin figur og ble 
4 av 28 stk i klassen og fikk plassering. Heidi og 
Fønix startet også 70cm men fikk dessverre et 
par riv og endte på 28 plass, sammenlagt i 6 års 
BUF(Beste unge Fjordhest) fikk de sølv!!:) Kristin 
og Alar fortsatte suksessen i 80 cm og ble her nr 
7 av 40 og ble plassert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er en grov liste over noen av resultatene på 
nm :) For hver enkelt klasse og mer resultat kan 
en gå på www.hpnett.no og se. 

Grenmesterskap dressur vinner : Liv Jorunn 
Nyhagen på Pokemann. 

Grenmesterskap sprang vinner : Hanne Elise 
Pedersen på Jakobgårdens Hedina som og rir for 
Nord Karmøy Rideklubb men bor i Asker. 

Grenmesterskap kjøring vinner: Stine Anette 
Heier på Balder Berger. 

Senior: Cassandre Bach Gansmo på Flemming. 

Junior: Idunn Høyland Espeli på Gorm Joblak-
ken. 

NM Lag gull : Førde Køyre- og rideklubb - Ing-
jerd Høgseth Vetti/Sofin - Trine Lillestøl Paul-
sen/Finslands Norgrima - Emma Nyløy/Sylvine 

Beste unge Fjordhest, 4 år: 

1: Asak/Nina Bekkevold - Signe Hoff Johannes-
sen 

Beste unge Fjordhest, 5 år: 

1: Smedsmos Major/Hanne Jørstad Svendsgard 

Beste unge Fjordhest, 6 år: 

1: Li Per/Oda Berger Jensen 

 

 

En fantastisk uke har det vært og vi har storkost 
oss, kjempegodt miljø og bare positive hester. 
Oppfordrer flest mulig til å reise neste år,med 
eller uten hest, det er såå verdt det!:) Gratulerer 
til alle som var med og Rogalandshestene viste 
seg bra :) 

 
 

Over: Heidi Øvrebøog Fønix 
Under: Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar 
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 Over til venstre: Hestepassen Helene Dikkane og Florian 

Under til venstre: Heidi og Fønix i farta 
Over til høyre: Kristinn tar en cowgirlstrekk 
Under til høyre: Oppvisning 

Deltagere på vent. 
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Kåringsforskriften forsvinner 
Kilde: www.nhest.no  

Fra og med neste år forsvinner kåringssys-
temet fra det nasjonale lovverket i Norge. Det 
er bestemt av Landbruks og Matdepartemen-
tet.  
Ansvaret for hvilke hingster som skal kunne 
brukes i avlen blir nå løftet over til de ulike 
avlsorganisasjonene. 

Det har lenge vært klart at Kåringsforskriften 
ville bli borte fra det norske lovverket, 
men tidspunktet har ikke vært klart. I forrige uke 
ble NHS kjent med at forskriften forsvinner fra 
og med 1.januar 2015. Fram til nå har det vært 
NHS som har organisert kåring av hingster av 
alle godkjente hesteraser i Norge. Dette ansvaret 
blir nå borte. - Det er nok ulike reaksjoner på at 
kåringen blir borte. Noen vil juble, mens andre 
trolig vil fortsette med en form for kåring. Dette 
gjelder særlig de nasjonale hesterasene dølahest, 
fjordhest og nordlandshest/lyngshest, sier spe-
sialrådgiver Tore Kvam ved NHS. - Kaldblodstra-
veren, som har et avlssamarbeid med Sverige, vil 
trolig også fortsette med et utvalgsystem av 
hingster som vil ligne på kåring. Denne rasen 
trenger raskest mulig en avklaring fordi det alle-
rede i oktober skal være kaldblodskåring i Øster-
sund som peker mot avlssesongen 2015. 
 
18 avlsplaner må endres 
Når norsk hesteavl skal forberede seg på et annet 
avlssystem fra neste år, innebærer det at til 
sammen 18 ulike avlsplaner må endres av de 
ulike avlsorganisasjonene. - Nå har avlsorganisa-
sjonene full frihet til å bestemme hvordan de vil 
ha det mht utvelgelse av hingster. Ulike raser har 
ulike utfordringer i forhold til f.eks. arvelige syk-
dommer. På NHS vil vi selvsagt stå til disposisjon 
for organisasjonene som ser fordelen av å forene 
kreftene, men det blir helt opp til dem. Jeg tror 
det vil bli en svært krevende jobb for organisa-
sjonene å ha til sammen 18 avlsplaner ferdig jus-
terte innen årsskiftet. Avlsorganisasjonene er 
svært ulikt forberedt på dette, sier Tore Kvam. 

Det Norske Travselskap kommenterer: 
- Jeg tror vi skal klare å ordne opp med dette. 
Styret i DNT er nettopp orientert om saken, og 
det vil tro 

lig bli slik at kaldblodskåringene som vi arrange-
rer i samarbeid med svenskene vil fortsette som 
før. Når det gjelder varmblodstraveren vil det 
være naturlig for oss å finne et utvalgssystem av 
hingster som harmonerer med det som nå finnes 
i Sverige, Danmark og Finland. Det vil si en slags 
varedeklarasjon der hingstene som ønskes brukt 
i avl må møte på, sier Anders Järnerot som er 
avlssjef i DNT. 

Ponniavlsforeningen kommenterer:- Vi har en 
viss klarhet i hvordan vi vil ha det allerede, fordi 
vi har gjort en ganske grundig arbeid en stund, 
kommenterer Live Enerhaugen, styreleder i 
Norsk Ponniavlsforening. Foreningen er raseor-
ganisasjon for 14 ponniraser. - En form for siling 
av hingstene tror jeg det fortsatt vil bli. Vi vil nå 
se nærmere på våre naboland og våre moder-
land, dvs hovedsaklig Storbritannia.  I Storbri-
tannia i dag er det slik at noen raseorganisasjo-
ner godkjenner nærmest rubbel og bit av hings-
ter, andre krever kun et veterinærattest, mens 
andre igjen går grundigere til verks for å velge ut 
sine avlshingster. Flere britiske raser er for øvrig 
i ferd med å stramme inn igjen nå. Vi i Norsk 
Ponniavlsforening skal diskutere dette grundig i 
styret og i organisasjonen for øvrig. For oss er 
det viktig å ha i bakhodet av ponnipopulasjonene 
i Norge er små og derfor ekstra sårbare. Ellers er 
det viktig at raseorganisasjonene nå kommer 
sammen og finner en noenlunde lik prosess 
framover. Vi vil f eks gjerne snakke med raseor-
ganisasjonene for de nasjonale hesterasene, av-
slutter Live Enerhaugen. 
 
Landslaget for dølahest kommenterer: 
Vi har visst at kåringsforskriften på et eller annet 
tidspunkt ville ryke. Det vi har diskutert er mu-
ligheten for å dele stamboka inn i flere nivåer, 
der målet er å ha flest mulig individer inne på det 

http://www.nhest.no/
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høyeste nivået, sier Olav Stormorken som er le-
der for avlsutvalget og styremedlem i Landslaget 
for dølahest. Jeg tror framtidas hingsteutstilling-
er vil være ganske like de vi kjenner fra før. For 
oss er det viktig å ta vare på rasetypen og holde 
arvelige sykdommer i sjakk, slik som 
f.eks.draktbruksforbeining. 
 
BAKGRUNN: 
Landbruks- og matdepartementet har som et 
ledd i regelverksforenkling foreslått å endre de 
offentlige kravene til hesteavl. Forenklingen in-
nebærer at det ikke lenger vil være et offentlig 
krav om kåring av hingster som skal brukes i avl. 
De nasjonale kåringsbestemmelsene vil derfor 
ikke lenger være en del av regelverket om avl på 
hest. Endringsforslaget er ikke begrunnet i den 
dialogen som har vært med EFTAs overvåkings-
organ (ESA) om lovligheten av kåringskravet. 

Departementet har gitt Mattilsynet i oppdrag å 
utarbeide utkast til endringer i forskrift om god-
kjente (renavla/registrerte) dyr av hestefami-
lien, som skal gjennomføre denne forenklingen. 
Endringsforslagene vil bli sendt på høring i høst.   

Kontaktpersoner: 
Tore Kvam, spesialrådgiver NHS 
Mob 900 41085 
 
Kari Hustad, informasjonsrådgiver NHS 
Mob 404 96568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Føllmønstring 2014 
JÆREN FJORDHESTLAG 

har også i år gleden av å ønske velkommen til 
føllmønstring. 

Alle føll og åringer av de tre særnorske rasene 
fjordhest, N/L-hest og døl er med dette invitert til 

føll-mønstring på 
BJERKREIMSMARKEN SØNDAG 28. SEPTEM-

BER 2014 
Dømmingen starter kl 10.00 

 
Dette er ei uoffisiell utstilling og vil stort sett 

foregå som tidligere; 
-Føll/åringer møter i god tid før dømminga star-

ter. 
-Innsjekking og betaling i sekretariatet før føllet 

lesses av. 
-Føllet/åringen må møte alene, uten mor si. 

-Føllene skal løsmønstres 
-I pausen vil det bli arrangert tevling for publi-

kum 
-Publikums favorittføll skal velges. 

 
Ved påmelding vil vi ha denne informasjonen: 

-Rase, kjønn, alder, navn, farge, 
-Far, mor og morfar (med reg. nr.) 

-Eier og eventuelt mønstrer. 
Priser: 

Medlemmer av lokale raselag 150,- 
Ikke medlemmer av lokale raselag 200,- 

Har du et føll eller åring som har lyst å være med, 
Tar du kontakt med 

JÆREN FJORDHESTLAG 
v/sekretær Veronica H. Sveinsvoll på tlf 959 

08 483 eller mail  
veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
Påmeldingsfrist 20. september 

 
Det er mulig å kjøpe JFL jakke på 

føllmønstringen. 
Kjøpere av fjordhestføll som ikke tidligere har 

vært medlem i JFL får gratis medlemskap i laget 
for neste år. Må meldes inn av oppdretter, eller 

kjøperen selv, husk adresse. 
Alle er hjertelig velkomne med og uten hest 

 
 

mailto:veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
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Informasjon 
 
Styret 2014 består av: 
 
Leder: Stian Nesvik 
Nestleder: Nina Aarsvoll 
Sekretær: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Kasserer: Karoline Sire 
Styremedlem: Mona Hatteland 
1. Varamedlem: Lene Gundersen 
2. Varamedlem: Inga Skretting 

957 60 445 nesvik.maskin@gmail.com  
976 55 256 aarsvoll@hotmail.com  
959 08 483 veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
992 81 881 sjobeng@hotmail.com  
976 31 293 Mona_pink89@hotmail.com  
478 63 946 subaru_lene@hotmail.com  
ingaskretting@gmail.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 med-
lemmer i lokale raselag for gjeldene raser (åpent for de tre norske hesterasene) 
 
LEIE AV HESTEHENGER: Dobbel Tredalhenger, 2007 mod. står på Nærbø.  
Er du interessert? For medlemmer: Dag 200,-/helg 400,- For ikke medlemmer: Dag 
300,-/helg 500,- Kontakt Stian Nesvik på telefon 957 60 445. 
 
JÆRBLAKKEN: Opplaget er på omkring 90 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 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 brukes til en hest eller tospann. Også bakom bil. Lagskjerra skal leveres i 
samme stand som ved utlevering. Vil bli stående på Sele, kontakt Lene G. Grødeland for 
leie. 

mailto:nesvik.maskin@gmail.com
mailto:aarsvoll@hotmail.com
mailto:veronicah.sveinsvoll@hotmail.no
mailto:sjobeng@hotmail.com
mailto:Mona_pink89@hotmail.com
mailto:subaru_lene@hotmail.com
mailto:ingaskretting@gmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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RETUR 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


