
 
 

JÆRBLAKKEN 
 

Medlemsblad for Jæren Fjordhestlag 
 

 

 NUMMER  4 – NOVEMBER 2016          ÅRGANG 18 
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Nesviks Linnea 
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Redaktøren har ordet 
 

 

Julen og årets julemøte nærmer seg 

med stormskritt. Jeg gleder meg veldig. 

Det er noe med å samle mange 

Fjordhestentusiaster under samme tak.  

Et lite avbrekk fra en ellers hektisk hverdag. 

Håper mange av dere vil ta turen  I år har vi fått Tone Wien til å komme. 

Hun skal snakke om forfangenhet. Et høyst aktuelt tema for flere av våre 

kjære gule. Utenom et spennende foredrag, så ser jeg veldig frem til god grøt  

og god drøs med flest mulig av dere medlemmer. 

 

Så nærmer det seg nytt år og nye muligheter. Jeg har hatt et travelt år og ser 

frem til å legge det bak meg for til fordel for nye utfordringer neste år. Det  

er jeg nok ikke alene om.   

 

Har du lyst å bidra med innlegg til Jærblakken er du hjertelig velkommen 

til det. Del gjerne dine erfaringer og eventyr med oss andre. Har du noe på 

hjertet eller vil du vise frem din(e) kule gul(e), kan du sende det til  

undertegnede. 

 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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Medlemsmøte 
5/12-14 kl.19.00 

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

bli servert god grøt, klementiner og litt godter. 
Medlemsmøtet skal være på Dysjaland Gard. 

Dysjalandsvegen 33, 4054 Tjelta 
 

Kanskje kommer nissen i år? Nei han gjør nok ikke det, men vi er 
så heldige å få besøk av Veterinær Tone Wien, som skal holde 
foredrag om forfangenhet. Tone Wien har lang erfaring som 

veterinær, og har hov som sitt hovedfelt. Hun jobber i tillegg som 
hovtrimmer. Så møt opp i god tid. 

 
 

Alle er hjertelig velkomne til en koselig kveld med  
likesinnede  

 
Mvh Styret 
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I år som tidligere år ble det arrangert føllmøst-
ring på Bjerkreimsmarken. Nytt i år var at vi åp-
net for norsk kaldblods. Med dette håper vi det 
kommer flere føll til føllmønstringa i fremtiden. 
Det var lite levende fødte føll av fjordhesten her i 
området i år, og det viste godt igjen. Det møtte 
totalt 10 hester denne gang. Av disse var det tre 

dølahester og en kaldblods. Av fjordingene var 
det 4 hoppeføll og en åringshingst. Siden det var 
så få hester begynte en time senere, og ble tidli-
gere ferdig enn før.. Vi var også heldige å hadde 
været på vår side. På tross av få hester var det en 
vellykket føllmønstring denne gangen også. 

 

 
RESULTATER 

 
Hoppeføll 

1. Nesviks Nora, 578002020162644 f. 2016 brunblakk.  
e. Fredrik Skovå u. Finslands Norigo N-01-2708  
ue. Niklas N-96-2609 
Oppdretter: Odd Finsland, Finsland 
Eier: Stall Nesvik 
Mønstrer: Stian Nesvik 
8 7,5 8 8 - 8 kv. II  
Lettbygd hoppe av fin type. Pent hode, noe kort hals. Over-
bygd, ellers jevn kroppsbygning med god muskulatur. Gode 
bein med gode vinkler, ledige bevegelser med godt løft i 
skritt og trav 
 
2. Nesviks Linnea, 578002020162646brunblakk  
e. Fredrik Skovå u. Husvegline N-99-2582  

ue. Prydar N-94-2735 
Oppdretter og eier: Stall Nesvik 
Mønstrer: Sigmund Nesvik 
8,5 9 7,5 8 - 8,5 kv. I, beste fjordhest, dagens føll 

FØLLMØNSTRING 
BJERKREIMSMARKEN 2016 
Tekst: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
 Foto: Mona Hatteland 

https://www.facebook.com/stian.nesvik.5
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Hoppeføll av god type. Pent hode. Svært jevn, god 
kropp. Noe steile koder, men godt markerte ledd. Noe 
forsiktig skritt, ledig godt trav. 
 
 
3. Rødlands Baronesse blunblakk f. 2016 
e. Alme Baronen578002020122603 
u. Stakkelands Flora N-05-2772 ue. Dalargutt N-97-2595 
Oppdretter og eier: Anbjørg Rødland 
Mønstrer: Anbjørg Rødland 
8 7 8 9 - 8 kv. II 
Pent hode, noe kort hals og rygg. Godt kryss, velstilte 
gode bein. Svært gode bevegelser i skritt og trav. 

 

 

 

4. Krogsjenta, 578002020152525, brunblakk f. 2016 
e. Krogs Balder 
u. Steffars Veslemøy ue. Steffar 
Oppdretter og eier: Irene Helland       
Møstrer: Irene Helland 
8-8-7-7,5-8 - 8  
Ungt føll, god type. Jevn god kropp. Steile koder oh hø-
ver. Noe stiv bakbensføring i skritt, bedre i trav. 

5. ikke møtt 

 

 

Åringshingst 

6. 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: Linn Katrin Ask 
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. 

 
 
 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$MainRegion$horseInfo$pedigreeUC$lbtnNavn2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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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 
-Medlemsmøte 5/12-16 
Dysjaland Gard kl19.00. Mer info på s. 2 
-Årsmøte 27/2-17 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 1 2017 1/1-16 
Jærblakken nr 2 2017 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 

 
 

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

Perfekt til mørke vinterdager. 
Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 

Tlf. 959 08 483 
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RESULTATER 
 
Klasse 5 
Sol Brusa e. Solli Gråen u. Flinka Stakkelan 
due. Dalargutt. Eier/oppdretter: Eli Torborg 
Hobbesland 
8-7,5-8-7,5-7,5-8-10- - -  
Mål 142-152-179-20,5-7,1 
Hoppe av god type. Pent Hode. Grov over-
gang hode/hals. Bredt ansatt hals. God bog. 
God dybde. Velformet kryss. Overbein inn-
vendig vf. Ellers føre ben. Trang bakbeinsfø-
ring. Ledig godt skritt. Uengasjert trav. 
3. pr. I kv. Beste kjøreprøve 

 

 

 
Klasse UHP 1 år:  
Øvergårds Vigdis e. Søljo u. Smedsmo Vilde 
ue. Rudsmo Råssar. Eier: Ove Særheim. Opp-
dretter: Vigdis Øvergård 
Langlagt, feminin hoppe av god type. Pent 
hode. Velansatt hals.  Stiv bakbesføring i 
skritt. Bedre i trav. 
8,5-8-8-7,5-8 
Sløyfe, I kv. 
 
 

LYNGDAL 2016 
Tekst og Foto: Karoline Sire 
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Om våren bruser det unge tre,  

men skogen stilner mot høst og sne. 

 

Arnulf Øverland, Brød og vin (1919), Post scrip-

tum. 

 

Seles Ronja og Berge Tekla i skogen på Kalberg, 

venter på å få prøve seg som skogshester.  

 

Snøen lar nok vente på seg, men høsten har vært her 

for fullt en stund, og ja, det er litt stillere i skogen 

på denne tiden. På Kalberg ble stillheten brutt, både 

av to- og firbeinte, med klirr og klang fra utstyr og 

seletøy.  

Jæren Dølehestlag arrangerte skogsdag den 13. no-

vember, og både fjordhester og N/L-hester var invi-

tert, og møtte opp for å få prøve seg.  

Vi var utrolig heldige med været, solen hadde gjes-

teopptreden for anledningen, og selv om det blåste 

litt var det lunt og fint inne i skogen. Det var kaffe 

på kok og mulighet for grilling av pølser etc.  

 

Arvid Reiersen viser hvordan stokkene festes med 

kjetting på bøyledraget. 

 

Skogdag med  
Jæren Dølahestlag 
Tekst og Foto: Karoline Sire 
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Etter en kjapp forklaring har Lene fått teken på bruk 

av bøyledraget selv. 

Skogens konge, som noen fant det så passende å si, 

Arvid Reiersen, fortalte og forklarte om bruk av 

hest i tynning, bruk av forskjellig utstyr, sikkerhet 

og slikt, før han briljerte med sin godt trente nord-

landshest for å vise alle hvordan det skulle gjøres.  

Deretter fikk vi prøve med våre egne hester. En god 

skogshest har rolig gemytt og passe ganghastighet. 

Den må stå rolig ved på- og avlessing, ha god 

drakraft og dravilje, i tillegg må den være smidig og 

terrenggående.  

Ronja venter tålmodig på lasten sin. 

 

Arvid sitt eget bøyledrag var spesiallaget 20 cm 

kortere enn standard, for å lettere kunne manøvrere i 

tett skog. Vi fikk se at kortere ekvipasjer hadde no-

en fordeler her, i forhold til de større og lengre, 

samtidig anbefales det at hester som brukes i skogen 

ikke er for små og lette, siden en større hest kan dra 

større lass uten å bruke maks ytelse. Normal lengde 

på stokkene er 3,5-6,0 meter, men dagens stokker 

var kappet i relativt korte lengder, og var heller ikke 

av de tykkeste, så det var neppe noen av hestene 

som slet seg ut. Det var nok mer hjernetrim for kus-

kene, med å planlegge beste veien inn i skog og 

kratt for å lesse på, og navigere mellom trærne.  

Tekla trekker et par stokker ut av skogen.. 

 

..og ned veien for å lesse av. 

Alt i alt et veldig flott arrangement. Stor takk til 

Jæren Dølehestlag som tok seg tiden med å ordne 

til, og ikke minst bestilte sol til oss. Dette kan nok 

med fordel gjentas en gang! 

 

 

 

 
 



Diverse bilder fra året som har vært 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over:Sires Tir og Bjellands Luna 

Under: Stangelands Rufus og Heljars 

Aras 

Over: Bjellands Luna, Sires Leander, Sires 

Tir og Berge Tekla 

Midten: Sylvfaks og Roslands Daler 

Under: Heirums Odin 
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Informasjon 
 
 
Styret 2016 består av: 
 
Leder: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Nestleder: Brit Olene Aase 
Sekretær: Miriam Brimsø 
Kasserer: Karoline Sire 
1. Styremedlem: Lene G. Gundersen 
2. Styremedlem: Mona Hatteland 
Varamedlem: Grete Gudmestad 

959 08 483 veronicah.sveinsvoll@hotmail.no  
990 28 701 britolene@hotmail.com  
902 18 396 miriam_brims@hotmail.com  
992 81 881 sjobeng@hotmail.com  
478 63 946 subaru_lene@hotmail.com 
976 31 293 Mona_pink89@hotmail.com 
 

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

 

 

 


