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Gjengen fra Rogaland viste hva de var gode for på NM. 

Fra venstre: Anne Grethe Soma og Øybrisa  

Mette Lothe og Heimlunds Lieroy   

Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar 
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Redaktøren har ordet 
Hei alle 

 

Det har vært en super sommer for fjordhesten,  

da det kan se ut som bedekningstallene er 

høyere i år. Mye av dette er nok takket være den nederlandske hingsten  

Brijol sin sommerfløt her i Norge. Men også her i Rogaland har tallene vært 

høyere enn de siste åra. Det er jo veldig kjekt. Jeg har også «prøvd lykken» i 

år, og sendt hoppa mi til Leirdals Odin i Suldal. Om hun er drektig gjenstår 

jo bare å se. 

Kan tenke meg det er noen av dere som lurer litt på hva som skjedde med 

Balder Mann. Etter at alle hopene kom opp i brunst etter bedekning, begynte 

vi å mistenke at kanskje Balder Manns svømmere ikke er helt i orden, og be-

stemte oss derfor at vi ble nødt til å bytte ut Balder Mann med Krogs Balder; 

som er far til Balder Mann. Balder Mann ble sendt hjem og Krogs Balder ble 

hentet.Etter dette er det heldigvis hopper som er blitt bekreftet drektige, å jeg 

ser frem til flere «krogsføll» neste år. Jeg har holdt kontakt med eieren til 

Balder Mann og hun har snakket med dyrlege om Balder Mann, og her er 

den siste oppdateringen fra henne: 

«Har snakket med veterinæren min ang Balder og han sier at Balder per nå er steril siden ingen av 

 hoppene ble drektig. Vi kan teste sæden, men da kun for å vite hva som er galt med sædcellene. Derfor 

velger vi og ikke teste sæden nå, han blir veldig gira av bedekkinger og jeg har planer om å starte  

stevner i høst. Nå er han rolig og litt lettere å ha med på stevner. Veterinæren er forøvrig Kjetil Egset 

som jobber på Spangberg hingstestasjon. 

Det hender at hingster blir sterile midlertidig (selv om det ikke er vanlig), det har veterinæren vært borti 

før, så det kan hende Balder er fruktbar igjen neste år. Vi kommer derfor til å teste sæden til våren, slik 

at vi er sikre. Krysser ihvertfall fingrene for at det ordner seg igjen, veldig leit om han skulle bli perma-

nent steril» 

Så jeg krysser fingre og tær for at alt ordner seg for Balder Mann og Pernille. 

Må ikke glemme å takke for supre innlegg til Jærblakken denne gang også.  

 

     Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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Føllmønstring 2015 
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 27. SEPTEMBER 2015 
Dømmingen starter kl 11.00 

 
Dette er ei uoffisiell utstilling og vil stort sett foregå som tidligere; 

-Føll/åringer møter i god tid før dømminga starter. 
-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 kalvemønstring 
-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 Miriam Brimsø på 902 18 396 eller mail  

miriam_brims@hotmail.com  
Påmeldingsfrist 23. 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 la-

get for neste år. 
Må meldes inn av oppdretter, eller kjøperen 

selv, husk adresse. 

Alle er hjertelig velkomne 
med og uten hest 

 

 

 

mailto:miriam
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Som relativt fersk fjording entusiast var det utro-
lig spennende å få mulighet til å reise til Stavs-
plassen å delta under NM for fjordhester.  Dette 
var en nye, spennende og erfaringsrik opplevelse 
for både meg og hesten. Hesten Øybrisa er en 
godt voksen dame f.2000 e. Bolseten, hun har ett 
hjerte av gull, en enorm arbeidsmoral og hun er 
en drøm og ha med på tur. Øybrisa eies av Silje 
Haugland men har vært hos meg siden februar 
2014, september 2014 var vi ute i vår første 
konkurranse og har jevnt og trutt utviklet oss 
sammen. Det å kunne reise til NM føltes som en 
stor belønning etter utallige treninger og kon-
kurranser for å bli klare. Ekstra moro var det å 
kunne få utfordre seg i flere ting. Dressur, 
sprang, feltritt og utstilling sto på arenaen. Vi 
fikk dessverre ikke mulighet til å være med i kjø-
ring, men satser på å komme sterke tilbake neste 
gang.  
 

Stavsplassen er ett flott hesteanlegg i Gud-
brandsdalen som for mange er mest kjent som en 
plass for dølahesten.  To ridebaner, ridehall, stor 
grusplass og rundløype som egnet seg godt som 
knøttecup løype.   
Anlegget hadde også mange stasjonære bokser.  

 
DRESSUR     
                                     
Selv om Øybrisa har langt igjen før hun kan være 
med å hevde seg LA, valgte vi å utfordre oss selv 
med å melde på i grenmesterskap dressur. 1.avd 
i grenmesterskapet gikk LA3 hvor vi red til 58%  
å ble nr 16 av 27. Ettersom man måtte ri til over 
60% for å være med i finale ble det «trøste» fina-
le LA4 på oss. Det var første gang vi vi skulle 
prøve oss i LA4 og programmet inneholder svært 

Fjordhest NM 2015 
Tekst og foto: Anne Grete Soma 
 

Hippodromen: Stavsplassen`s ridehall som eies å 
driftes av Øyer kommune. Fantastisk flott med 
ventilasjonsanlegg for godt innemiljø                             

Ene utebanen hvor de fleste                               
konkurransene ble avholdt.   
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mange elementer hvor vi har mye å jobbe med, 
så jeg var relativt fornøyd med en velfungerende 
hest og 54.79%. 
 
Vi red også i to LB klasse som er det nivået vi 
egentlig konkurrerer på. Vi red LB til 61.8% og 
61.9% å fikk 4.plass i begge klassene.  
 

SPRANG 
 
Jeg og Øybrisa er absolutt ingen sprang ekvipasje 
så vi hadde ikke så store forventninger til hopp-
klassene, vi var helst med for moro og for å ut-
fordre oss litt. Øybrisa elsker å hoppe mens jeg 
er litt mer av den engstelige typen, så sammen 
klarer vi oss relativt greit. 
Til stross for at Øybrisa hadde gått flere dressur-
klasser og en dag med knøttekup viste hun abso-
lutt ingen tegn til å være sliten, jeg følte heller at 
hun hadde ekstra mye motor de siste dagene.   
Vi konkurrerte i 70cm første dagen og 60cm og 
70cm andre dagen som var bedømmingen feil og 
stil. På grunn av Øybrisa sin størrelse har vi ikke 
så mye å stille opp med når det gjelder og ri fort 
rundt banen, selv om jeg ofte føler det går veldig 
fort. Vi kom oss igjennom med å rive siste hinder 
i omhoppingen og ikke overraskende var vi den 
ekvipasjen som brukte lengst tid. Derimot viste 
det seg at bedømmingen feil og stil var vår greie, 
for på tross av riv i begge klassene fikk vi svært 
høye stilpoeng som i 60cm gav oss en 4. plass. 
Dette er våres første premie i sprang og det gav 
mersmak. 
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4,plass i 60cm feil og stil med ett riv og 77 
i stilpoeng 
 
KNØTTECUP 
 
Verken jeg eller Øybrisa har noen gang 
startet knøttecup. Vi har vel helle aldri 
hoppet en stokk eller en grøft, så nervene 
var noe utenpå før terrengdelen og spesi-
elt engstelig var jeg med tanken på grøf-
ten.  

Vi ledet etter dressurdelen hvor vi red til 
67,83%. Sprangdelen var en katastrofe da jeg var 
ett nervevrak og snille Øybrisa hopper ikke om 
hun merker at jeg egentlig ikke har lyst. 
I terrengdelen viste Øybrisa nokk en gang hvilket 
potensiale som bor i henne, med spissede ører 
loset hun meg igjennom banen. Vi hadde to stopp 
underveis, men gleden ved over og i det hele tatt 
komme over målstreken var overveldende.                                            
Feltritt fristet helt klart til gjentagelse.  
Stjerneekvipasjen i knøttecup var Mette Lothe 
og Heimlunds Lieroy som fikk førsteplass og 
gjorde en imponerende runde i terrengdelen.             

 Vann er ingen hindring for disse gule vestlendingene.  
Lieroy over og Øybrisa under 
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UOFFISIELL UTSILLING 
Øybrisa er fra tidligere 3. premiert 
Det er første gang jeg mønstrer hest på utstilling så det 
er helt klart mye å jobbe med om vi skal prøve oss igjen 
ved en senere anledning. 
Men det var moro og vi fikk god tilbakemelding.  
 

Det var en flott opplevelse å få være med og konkurrere 
under NM for fjordhest. 
Øybrisa imponerer meg stadig og jeg er offisielt blitt en 
fjordhest entusiast. Jeg er utrolig takknemlig for å ha 
stiftet bekjentskap med andre fjording entusiaster, folk 
fra forskjellige steder i landet med forskjellige interesser 
og mål, men en ting har alle til felles og det er en fjord-
hest i hjertet.  
 

Øybrisa og Anne Grethe Soma 
Foto: Mona Bø 

 

 

 

Plasseringer til ekvipasjene 

fra Rogaland på NM på 

Stavsplassen 
 

 

TIRSDAG  

Dressur LB  

Mette Lothe med Heimlunds Lieroy 1.plass 

med 66,944% 

Anne Grethe Soma med Øybrisa 4.plass med 

61,806 

Dressur LA  

Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar 4.plass 

med 66,667% 

Dressur MC  

Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar 

Pavos Grenmesterskap  

Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar 3.plass 

med129,301% sammenlagt 

 

ONSDAG 

Dressur LB  

Anne Grethe Soma med Øybrisa 4.plass med 

61,957% 

 

TORSDAG 

Knøttecup 

Mette Lothe med Heimluns Lieroy 1. plass 

 

LØRDAG 

Sprang 0,60m åpen klasse 

Anne Grethe Soma med Øybrisa 4. plass med 

77 poeng 

Sprang 0,70m åpen klasse  

Kristin Vinsrygg med Solsidens Alar 1. plass 

med 75,5 poeng 

Sprang 0,80m 

Mette Lothe med Heimlund Lieroy 7. plass 

Gr.omg 0-49,96 Omh 8-33,57 
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Vi ser nå fremover mot ny stevnesesong å 
jobber mot neste Fjordhest NM som i 2016 
skal avholdes i Førde å håper på å få med 
enda flere fjordhester fra Jæren 

 
23-26 juli reiste fleire norske med sine gule til til 
Vaggeryd i Sverige for å kjempe i forsjellige grei-
ner. Tre bronse og og et sølv kunne de smykke 
seg med etter uka i Sverige. 
Det var både lag og enkelt ekvipasjer. Norge 

hadde fire ekvipasjer i nordisk allround, tre i 

nordisk sprang, to i nordisk dressur og tre i nor-

disk kjøring. Første tellende klassene i dressur 

og 1. avdeling i nordisk dressur gikk parallelt 

med 1. avdeling nordisk allround. Begge klasser 

var LA, LA3 og LA1. I allroundklassen ble det to 

norske på pallen, det var Sylvia Langeland på 

Freddi (oppdretter Sigmund Nesvik) og Annike 

Mikkelsen på Blåtopps Aron på 3 plass. I Nordisk 

dressur dominerte de danske ekvipasjene. Anni-

ke Mikkelsen på Roselise (som også er oppdret-

tet av Sigmund Nesvik) ble beste norske i klassen 

med en sterk 4. plass

 

Og sist men ikke 
minst årets heste-
passer. 
Uten min kjære ek-
temann hadde ikke 
dagene gått rundt. 
 

Nordisk mesterskap for fjordhest i 
Sverige 
Tekst: Mona Hatteland 
Foto: Liv Jorunn Nyhagen 

Sylvia Langeland og Freddie 

Og sist men ikke minst årets hestepasser. 
Uten min kjære ektemann hadde ikke dagene gått rundt. 
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Fredag var det dressurkjøring og sprang som stod for tur. 
Kristine Koller med Fossumbirken ble best av de norske i 
dressurkjøringen og fikk en flott fjerdeplass. I allround 
sprangen fikk Liv Jorunn Nyhagen på Pokemann 4 plass i 
klassen. 

 

Så var det maraton kjøring som sto for tur. De norske kom 
feilfritt gjennom , men det var Kristine Koller og Fos-
sumbirken som gjorde det best av de norske, de kjørte seg 
opp til bronseplass etter to avdelinger. 

2 avdeling i nordisk dressur gikk i LA4. Her var det igjen 

Annike Mikkelsen på Roselise som gjorde det bra og tok en 

fin 4 plass. På kvelden var det premieutdeling og etter to 

gode runder fikk Annike og Roselise bronsemedalje i mes-

terskapet. 

 

Annike Mikkelsen på blåtopps Aron. 

Over: Annike Mikkelsen på blåtopps Aron. 

Under: Jorunn Nyhagen og Pokemann 

 

Plasseringer til de norske 
deltakerne under Nordisk 
i Sverige 

 

Lag 1    5.plass 

-Cassandre Bach Gansmo med Flem-
ming(16. plass nordisk sprang) 
-Kristine Koller (bronse Nordisk kjøring) 
-Liv Jorunn Nyhagen (5.plass nordisk  
allround og 21.plass nordisk dressur) 
 

Lag 2    7.plass 

-Ingrid Modalen med Ryttergårdens  
Hekules (9.plass nordisk sprang) 
-Mette Louise Sandem med Tord (6. plass 
nordiskKjøring og 9. plass nordisk allround 
-Sylvia Langeland med Freddie (bronse 
nordisk allround) 
 

Lag 3    sølv 

-Synne Torp Halvorsen med Torp Kaia (9. 
plass nordisk sprang) 
-Aina Huseby med Sylvar (8. plass nordisk 
kjøring) 
-Annike Mikkelsen med Roselise (bronse 
nordisk dressur) 
 

 
I tillegg stillte Annike Mikkelsen med  
Blåtopps Aaron 7. plass nordisk allround 
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HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2015  
Alle som er medlem i JFL kan delta på cupen. 
Statutter finner du i Jærblakken 1 2015 
-Føllmonstring på Bjerkreim 27/9-15 
Føllmønstringa holdes som vanlig på Bjerk-
reimsmarken. Invitasjon finner du på side 3. 
-Medlemsmøte Mandag 7/12-15 
Skal i år være på Stall Sele. Mer om dette i 
neste Jærblakken 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr. 4 2015 15/10-15 
Jærblakken nr 1 2016 15/1-16 

 

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 
Veronica H. Sveinsvoll 959 08 483 
 

 
 

 
 

Reparasjon og produksjon av seletøy.  
 

Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 
Tlf. 959 08 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allround presisjonen ble vunnet av Norgesmesteren i år 

Sylvia Langeland på Freddi, dette gav ekvipasjen bronse i 

allroundklassen totalt. Nordisk for fjordhest vil bli i Norge i 

2017. Danskene kunne komme med en glad nyhet , allerde 

neste år i 2016, er det planer om Europamesterskap for 

fjordhest i Danmark. Mye kjekt som skjer på fjording fron-

ten, her er det bare å legge seg i hard trening. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Over: Kristine Koller og Fossumbirken 

Under: Fra venstre: Annike og Roselise, Aina og 

Sylvar og Synne og Torp Kaia 
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Åpen Gård i Regi av bondelaget 
Tekst: Anne Grethe Soma  og VeronicaHogstad Sveinsvoll 
Foto:Silje Haugland 
 
 
Søndag 23. august var det Åpen Gård i Time hos Sonja  

og Per Ådne Skårland på Jærkua Samdrift i  regi av  

Bondelaget. En glimrende mulighet å vise frem denne  

flotte rasen som vi er så glade i. Tre fjordinger og to 

 nordlandshester stillte opp for anledningen. Glade folk  

fikk mulighet til å ri, kjøre kjerre og kose hestene.  

Hestene gjorde en glimrende jobb som ambassadører i  

bortimot fire timer. Bondelaget hadde et par kjerrer på  

gården, den ene nordlandshesten stilte med ei tohjult  

kjerre, og vår egen lagskjerre ble dratt av Øybrisa med  

Anne Grethe Soma som kusk. Guro Digernes Høyland  

med Melkior og Reidar Eiliv Times hoppe  Fagermøy  

var  med og bidro til god reklame til fjordhesten.  

Det var et strålende vær og super stemning blant folka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flinke groomen: Anne May på 11 år hjalp til 
hele dagen. 

 

Over: Øybrisa koser seg til tross for en litt trang sele 
Under til venstre: Melkior venter på passasjerer 

Under til høyre: Fagermøy synes det er stas med ei staselig kjerre. 
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Bilder fra Slippet med Balder Mann 15.06-15 
Foto: Karoline Sire 
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    Krogs Balder e. Pera Gut ue. Helgfin  

      Foto: Karoline Sire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 2001 l.brunblakk h, 2.pr Nordfjordeid 07.05.2005 

Oppsynt hingst av meget god type med godt hingstepreg og meget gode bein. Harmonisk, god kroppsbygning, 

godt muskelsatt. Føre, velstilte bein med gode ledd og høver. Bra, men noe korte bevegelser. God utvidet 

bruksprøve. 9-8-9-7-8-8.3-10- - -10 Mål:147 - 160 - 183 - 21 - 7.8 
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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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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:aarsvoll@hotmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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RETUR 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 

  


