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Det var rekordmange fjordinger på Sele i sommer. 
Fra venstre: Frederik Skovå, Seles Ragnhild, Solan Tveiten, Seles Ronja, Sire Ajslynn, Skålands Inferno, Rødlands Fiffi, Åsdokka, 

 Lindeli Gulldåkka, Faksa Nordgard, Gullfaksa, Sylvfaks, Berge Tekla, Sires Tir, Bjellands Luna, Sires Leander, 

 Amandus Dokkemann, Krogs Balder 
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Redaktøren har ordet 
 

Snart Jul, og tid for medlemsmøte! 

Jeg gleder meg. Invitasjon til medlemsmøte  

er på neste side.  

Det har vært et godt år for fjordhesten,  

med gode bedekningstall. 233 i 2015 mot 150 i 2014. Så da er det bare å 

krysse fingrene for mange levende fødte føll neste år, og at det ikke bare er  

en engangsgreie med høye bedekningstall. Måtte trenden nå være snudd og 

interessen for fjordhesten på vei opp. Nå må vi (som ikke allerede har tatt  

oss i skinnet) gjøre det vi kan for å fremme denne flotte rasen til den yngre 

garden. Jeg er en av de som nå må ta meg i skinnet, her en dag fikk jeg 

spørsmål om hvilken hest jeg hadde, og da gled det utav meg: En feit fjording. 

Jeg skjønte hva jeg hadde sagt litt etterpå, og kjenner virkelig på  

fustrasjonen over hvor innbakt den «feite fjording» merkelappen sitter.  

Riktig nok har jeg ei hoppe av det feitere slaget, som jeg jobber iherdig med å 

få slank. Skal jeg vise henne frem blant folk synes jeg det er viktig hun ser 

best mulig ut. Heldigvis er vi på rett vei, og maaaange kilo er borte, krysser 

fingrene for at de blir borte denne gangen. Så, med en ny holdning skal jeg 

gjøre mitt beste for fremsnakking av den gylne flotte rasen våres. Det håper 

jeg at dere også vil gjøre. 

Så kan jeg nevne at for de som har veldig lyst å være føre var med å be-

tale kontingent for 2016, er det bare å gjøre det til konto 3325.25.02489. 

Nedenfor står det en liten notis fra Norsk hestesenter 

Nytt fra Norsk Hestesenter angående registrering av føll født 2016 

04.11.2015 

Fra og med 2016 vil NHS slutte med å sende ut fødselsmeldinger til oppdretterne. Føllene vil nå bli re-

gistrert på bakgrunn av springseddelen som oppdretteren skal fylle ut på baksiden når føllet er født. 

Springseddelen sendes deretter til NHS som da starter med registreringsarbeidet av føllet. Dette gjør vi 

for å forenkle papirarbeidet for oppdretterne. Fristen for innsending av springseddel vil være den samme 

som tidligere; 1. oktober. NHS vil fortsatt ha beskjed dersom hoppa ikke ble drektig eller om føllet døde. 

  Merk at denne endringen kun gjelder for de hesterasene som NHS er stambokfører for. 

 Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 

 

https://www.facebook.com/notes/j%C3%A6rblakken/nytt-fra-norsk-hestesenter-ang%C3%A5ende-registrering-av-f%C3%B8ll-f%C3%B8dt-2016/1655827541359425
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Medlemsmøte 
5/12-14 kl.20.00 

 
Store og små er med dette invitert til årets medlemsmøte. Det vil 

bli servert god grøt, klementiner og litt godter. 
Medlemsmøtet skal være hos Lene G. Gundersen på Sele 

 
Kanskje kommer nissen i år? Nei han gjør nok ikke det, men vi er 

så heldige å få besøk av Vetrinær Berven, som skal holde fore-
drag om hestens tannhelse. Så møt opp i god tid. 

 
 

Alle er hjertelig velkomne til en koselig kveld med  
likesinnede  

 
Mvh Styret 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=MiL93Hs8O6yObM&tbnid=Qpyzr3yd5cdpaM:&ved=0CAgQjRwwADjLAw&url=http://dommerlauget.no/joomla/index.php?limitstart=10&ei=as8-UsebMqqz4AS4n4HoCg&psig=AFQjCNF8vwm08PURuOwGL3H77dm0Vz8Jfw&ust=1379934442871298
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I år hadde vi fantastisk vær på Bjerkreimsmar-
ken. Det var rett og slett varmt. Som vanlig tok 
jeg med meg ullklær, for jeg tenkte at som vanlig 
kom jeg til å fryse. Men i år var ikke det tilfelle. 
Jakken ble lagt til sides til en forandring. Det var 
kjekt.  
 
Alt i alt så møtte 14 hester. 6 Fjordhester, 1 
Nordlandshest og 7 dølahester. Det var liten 
plass i hallen pga NM i saueklipping, og det var 
lite grinder til å sette opp. Så det ble liten mønst-
ringsring. Å grunn av dette droppet vi løsmønst-
ringen i år. Tevlingen vi har hatt i pausen de siste 

årene gikk også ut, siden det var kalvemønstring  
da. Så vi håper at vi kommer tilbake sterkere 
neste år.  
Det var uansett kjekt å se at det var flere velkjen-
te og ukjente ansikter som møtte opp. På tross av 
lite føll i år også. Men ifølge bedeknigstalla for 
2015 er det flere føll til neste år. Hvor i landet 
disse befinner seg gjenstår jo bare å se.  
 
Denne gang fikk vi mulighet for å ha premieutde-
linga ute, og det var stas. Utfordringen var jo å 
skrike ut bedømmelsene høyt nok slik at alle fikk 
de med seg. Jeg prøvde å skrike ut litt først, med 
lite hell. Sigmund Nesvik prøvde seg deretter, 
men jeg må innrømme at jeg tror flertallet ikke 
fikk med seg noen ting. Du skal uansett ha takk 
for innsatsen Sigmund.  
 

 

 

FØLLMØNSTRING 
BJERKREIMSMARKEN 2015 
Tekst: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
 Foto: Karoline Sire 
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RESULTATER 
 

Hoppeføll 
 

 

1. Sires Tir, 578002020152540, grå f. 21/5-14 e. 
Skraaruds Gråtass N-03-2505 u. Berge Tekla N-
03-2804 ue. Aser 2011FH 
Oppdretter: Karoline Sire 
Mønstrer: Karoline Sire 
8 7,5 8 8 - 8 kv. II  
Lettbygd hoppe av fin type. Pent hode, noe kort 
hals. Overbygd, ellers jevn kroppsbygning med 
god muskulatur. Gode bein med gode vinkler, 
ledige bevegelser med godt løft i skritt og trav 
 
 
 
2. Finslands Raia, brunblakk e. Rudsmo Robin 
578002020092507 
u. Finslands Norigo N-01-2708 ue. Niklas N-96-
2609 
Oppdretter: Odd Finsland 
Mønstrer: Stian Nesvik 
8,5 9 7,5 8 - 8,5 kv. I, beste fjordhest, dagens føll 
Hoppeføll av god type. Pent hode. Svært jevn, god 
kropp. Noe steile koder, men godt markerte ledd. 
Noe forsiktig skritt, ledig og godt trav 

 
 
 

Hingstføll 
 

3. Sires Leander, 578002020152541, rødblakk 
f. 11/07-15 
e. Lille Ulrik 578002020112547 
u. Bjellands Luna N-06-2640 ue. Eikåsen Gullfaks 
N-01-2679 
Oppdretter: Karoline Sire 
Mønstrer: Sylvia Kallekleiv Langeland 
8 7 8 9 - 8 kv. II 
Pent hode, noe kort hals og rygg. Godt kryss, vel-
stilte gode bein. Svært gode bevegelser i skritt og 
trav. 

 

https://www.facebook.com/karoline.sire
https://www.facebook.com/stian.nesvik.5
https://www.facebook.com/SylviaLangeland
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4. Roslands Dalar, 578002020152525, lys 
brunblakk f. 22/06-15 
e. Dalargutt N-97-2595 
u. Roslands Juni N-07-2612 ue. Frederik Skovå 
2202FH 
Eier: Oddvar Rosland 
Mønstrer: Camilla Rosland 
9 8 7,5 8 - 8,5 kv. I 
Oppsynt hingsteføll av svært god type. Spede 
tørre bein med steile koder. God muskulatur. 
Noe krokhaset. Greit skritt og ledig, godt trav. 

 

5. Sylvfaks, 578002020152511, gulblakk f. 
02/06-15 
e. Lille Ulrik 578002020112547 
u. Faksa Nordgard N-92-2664 ue. Sylv Vidvei 
2014FH 
Eier: Brit Olene Aase 
Mønstrer: Brit Olene Aase 
7,5 7,5 7 8,5 - 7,5 
Hingsteføll av bra type. Pent hode, litt kort hals 
og rygg. Godt kryss. Føre gode bein, noe steile 
høver og koder. Energisk godt skritt, ledig trav. 

 

Åringshingst 
 
6. Hodne Lunar, 578002020092665, brunblakk 
f. 15/6-14 
e. Augustus Solberg 578002020092665 
u. Hodnelin N-99-2536 ue. Fjelldar 2124FH 
Eier: Bente Gudmestad 
Mønstrer: Miriam Brimsø 
8 8 8 8 - 8 kv. I 
Langlangt åringshingst av god type. Pent hode, 
manke og markert skulder. Godt kryss. Litt snaue 
underlår. Gode bein med vinkler. Godt markerte 
ledd. Gode høver. Skade på venstre beinpipe. 
Ledige, gode bevegelser i skritt og trav 

 
 
 

https://www.facebook.com/camilla.rosland.7
https://www.facebook.com/brit.o.aase
https://www.facebook.com/miriam.brims


 

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 
-Medlemsmøte 7/12-15 
Hos Lene G Gundersen på Sele  kl20.00. Mer 
info på s. 2 
-Årsmøte 29/2-16 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 1 2015 1/1-16 
Jærblakken nr 2 2015 1/4-16 
 

 

TIL SALGS  
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på medlemsmøtet, for 400,- Klarer 
du ikke vente så lenge sier du? Ta kontakt 
med Veronica H. Sveinsvoll på tlf 959 08 483 

 
 

Reperasjon og  produksjon av seletøy.  
Har nå inne kjøretømmer i lær og reflekstau.  

Perfekt til mørke vinterdager. 
Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 

Tlf. 959 08 483 
 

 

 
Det er en stor glede og se at bedekningstallene har øket fra 
2014. Dette er nok både et resultat av stor bevisstgjøring 
rundt emnet, og det at den nederlandske hingsten Brijol 
fikk nesten 50 hopper.   
Det kan dog nevnes at Rogaland fylke står for ca like 
mange bedekninger, både Alme Baronen (22), Balder 
Mann (14), Dalargutt (2), Frederik Skovå (5) og Krogs Bal-
der (7) har bedekket på Jæren og områdene rundt. Det var 
også slipp i Sauda med Leirdals Odin, som ikke står på 
denne lista. Til sammen utgjør det 50 bedekkinger. Det 
reelle tallet er noe lavere, da alle hoppene som gikk på 
slipp med Balder Mann ble «omplassert» til andre hingster 
pga ingen ble drektige. Likevel vil det forhåpentligvis bli 
mange flotte føll å se til neste år 
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I Siden det bare var unghest utstilling på Øksnevad i år, ble det nødvendig for oss med voksne hester å reise 

lengre unna. Det er begrenset hvor voksen jeg vil kalle treåringen min, men på utstilling skulle vi i hvert fall. 

Ajslynn ble vasket og shinet, og hengeren klargjort kvelden før.   

Er ofte litt å ordne før en utstilling, og ikke alltid så lett å komme seg tidlig i seng. DEN følelsen når telefonen 

ringer neste morgen, og du innser at du har forsovet deg ca tre timer! Flaks for meg at hesten ikke hadde skitna 

seg til nevneverdig over natta, og at det var midt i sauesankingen! Det gjorde nemlig at en dommer måtte melde 

avbud, og det bare ble en ring, i stedet for to, og hele programmet forsinket.   

Alle fjordingene var klare utenfor ringen da jeg kom frem, men det var enda noen hester igjen i klassen foran, så 

vi fikk tid til å gjøre oss klare og snuse litt rundt først. Noe oppvarming hadde ikke vært å forakte, mulig det 

kunne påvirket bevegelseskarakteren litt, men ellers fornøyd med resultatet.   

Ajslynn fikk 8 7,5 7 7 7 og 3. premie, andres resultater klarte jeg ikke å fange opp siden jeg gikk med hesten, 

men 1. kvalitet av toårs hingstene var en Rogalandshest, Hodne Linus, og han ble dessuten dagens hest! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYNGDAL 2015 
Tekst og Foto: Karoline Sire 
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RESULTATER 
 

Klasse 5 
Kat.nr.10 Glomshellers Silja e. Fløgstad 
Bruse u. Lelja ue. Søgnar, 3. pr. 
Oppdretter og eier Ellen Andreassen,  
LYNGDAL 

 

 

 

 

 

 

Klasse 6 
Kat.nr. 11 Solgunn Nordgard e. Solli Gråen 
u. Gudrun ue. Fjelldar, 2. pr 1. kv 
Oppdretter og eier: Jorunn Stadheim, 
 VESTRE ÅMØY 

 

 

 

 

Klasse 7 
Kat.nr. 12 Sire Ajslynn e. Glibings Ajs u. 
Bjellands Luna ue. Eikåsen Gullfaks, 3. pr. 
Oppdretter: Karolin Sire, SANDNES 
Eier: 
 
 
Klasse 9 
Kat.nr. 13 Birkestrans Gabriel - Ikke møtt 
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Unghingst 2 år 
 
Kat.nr. 14 Neshilds Guten e. Eikåsen Gullfaks u. 
Åbekks Neshild ue. Hornnesblakken, Sløyfe 2. kv. 
Oppdretter: Olav Georg Tveiten, EIKEN 
Eier: Lene Kristine Gåsemyr, GRIMSTAD    
 
 
 
 
 
 
 
 
Kat.nr. 15 Hodne Linus e. Frederik Skovå u. Hodne-
lin ue. Fjelldar Sløyfe 1. kv. 
Oppdretter: Bente Gudmestad, RENNESØY 
Eier: Silje Dyseth, RENNESØY    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodne Linus viste seg pent 
frem under konkurransen om 
dagens hest.. 
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 Fødte føll fjordhest pr. 16.10.2015 
Namn Hestnr Rase Betar Ant Bet Hi Føll 
Reimar 2003FH Fjordhest 2014 1 1 
Kneist N-92-2669 Fjordhest 2014 2 2 
Herman N-96-2707 Fjordhest 2014 2 2 
Dalargutt N-97-2595 Fjordhest 2014 1 1 
Hermanto N-01-2711 Fjordhest 2014 6 2 
Sofin N-02-2511 Fjordhest 2014 2 1 
Draggutt N-02-2525 Fjordhest 2014 2 1 
Leirdals Odin N-02-2609 Fjordhest 2014 10 4 
Skraaruds Gråtass N-03-2505 Fjordhest 2014 6 4 
Elvar N-03-2511 Fjordhest 2014 2 1 
Frederik Skovå FJH 721 DK Fjordhest 2014 1 1 
Lunner Per N-03-2611 Fjordhest 2014 1 0 
Gråggi N-04-2583 Fjordhest 2014 2 1 
Ronnjo N-04-2661 Fjordhest 2014 1 0 
Merinas Emil N-05-2627 Fjordhest 2014 4 4 
Flemming N-06-2535 Fjordhest 2014 1 0 
Kuling N-06-2543 Fjordhest 2014 2 2 
Balder Mann 578002020082647 Fjordhest 2014 5 0 
Kornvin Freidig 578002020082665 Fjordhest 2014 5 3 
Rudsmo Robin 578002020092507 Fjordhest 2014 4 1 
Søljo 578002020092517 Fjordhest 2014 1 0 
Kamillas Tord 578002020092609 Fjordhest 2014 14 8 
Ninjar 578002020092615 Fjordhest 2014 7 4 
Augustus Solberg 578002020092665 Fjordhest 2014 1 1 
Rønning Gubben 578002020102537 Fjordhest 2014 5 3 
Volls Birk 578002020102571 Fjordhest 2014 4 2 
Severin 578002020102677 Fjordhest 2014 21 8 
Svoras Iver 578002020112511 Fjordhest 2014 4 2 
Lille Ulrik 578002020112547 Fjordhest 2014 9 5 
Major 578002020112561 Fjordhest 2014 6 2 
Lauvprinsen 578002020112587 Fjordhest 2014 16 7 
    148 73 
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Voltige er en sport som ofte beskrives som en blanding av turn og dans på en hest i bevegelse. Dette er en 
konkurransesport som er forholdsvis lite kjent i Norge, men mer utbredt i land 
som Tyskland, Sverige og Frankrike. I voltigekonkurranser konkurreres det individuelt, i lag og i par 
(pas-de-deux). Nybegynnerklasser er ofte i skritt , ellers foregår det meste i galopp , og hesten beveger 
seg i en volte (sirkel) imens den blir kontrollert av en longør. 

En voltigekonkurranse består av obligatoriske øvelser og en kür. De obligatoriske øvelsene er (i 

internasjonalt program) grunnsits, fane, mølle, saks, stående og flanke. Disse øvelsene blir bedømt med 

karakter fra 1 til 10, hvor 10 er det beste. Kür er et program bestående av øvelser man selv velger, som 

blir bedømt etter utførelse, vanskelighetsgrad og komposisjon. I lagkür er det 2 eller 3 mennesker samti-

dig på hesten. 

Hesten får også en 

egen karakter i konkurranser, 

ut fra hvor godt og stabilt den 

går. 

I oktober arrangerte Rogaland 

Rideklubb sitt første stevne i 

voltige, og det var att på til 

landsstevne. Utøverne var 

meget flinke, tror det var flere 

enn bare meg på tribunen som 

ble mektig imponert! Det var 

dessuten litt ekstra stas at en 

av de tre hestene som ble 

brukt var en fjording, og da er 

det selvfølgelig på sin plass 

med bilder! 

VOLTIGE I ROGALAND 
Tekst og Foto: Karoline Sire 

https://no.wikipedia.org/wiki/Turn
https://no.wikipedia.org/wiki/Dans
https://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://no.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://no.wikipedia.org/wiki/Frankrike
https://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCr_(dressurridning)
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I resultatlistene står det riktignok Thorvald, men jeg tror at hesten er Torvald (uten h) e. Prydar.  

Vil anbefale ALLE som har sjansen å reise å kikke hvis det er voltigestevner i området igjen, det er abso-

lutt verdt å få med seg. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Høsten er en tid med mye aktiviteter, folk tar hestene inn fra beitet 

og begynner med opptrening, og det er kurs, treninger, sevner og 

instruksjon hvor enn man snur seg og så godt som hver helg frem 

mot jul. Mange av våre medlemmer tar del i disse aktivitetene, og 

vi tar gjerne imot et lite skriv om hva dere finner på, og bilder til 

Jærblakken. Her kommer et lite utdrag av ting som har skjedd i 

høst.I november var det kjørekurs med Maria Henriksson i regi av 

Jæren Kjøre- og Rideklubb 

Sires Tir slapper i ridehallen mens 
mamma Berge Tekla er på kurs 
 

Fjordingen i sporten 
Tekst: Karoline Sire 
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Over: Frederik Skovå og Linn-Katrin Ask.  
Foto: Ingrid Hetland 
Under: Seles Ronja og Lene Grødeland Gundersen.  
Foto: Ingrid Hetland 
 

Over: Brit Olene Aase og Faksa Nordgard på kurs i  
akademisk dressur med Stine Larsen.  
Foto: Karoline Sire 
Under: Bjellands Luna var også med på dressur trening 
for Trollspeil-instruktør, i likhet med hennes rødblakke 
slektning fra Dalane i bakgrunnen.  
Foto: Agnethe Wiborg Fredheim 
 

Over: Gjengangere på 
konkurransebanen, Mona 
Hatteland og Florian 
med rød sløyfe etter å ha 
tatt andre plass i LA på 
dressurstevne på Sand-
nes og Jæren. 

Berge Tekla jobber med å 
krysse beina, på kurs i 
klassisk dressur for Tros-
llspeil-instruktør. Foto: 
Agnethe Wiborg Fred-
heim 
 

Solan Tveiten lærer inn 
sidebevegelser/travèr på 
kurs i akademisk dressur 
med Stine Larsen. Foto: 
Karoline Sire 
 

Berge Tekla jobber med å 
krysse beina, på kurs i klas-
sisk dressur for Trosllspeil-
instruktør. Foto: Agnethe 
Wiborg Fredheim 
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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 
400,- Ta kontakt med Veronica H. 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:aarsvoll@hotmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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RETUR 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 


