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Redaktøren har ordet 
 

  

 

Da var vi her igjen. En noe sen  

Jærblakken denne gang. Men da 

var vi endelig her igjen.  

Desember måned, og snart trer vi inn  

i et nytt år. Et spennende år.  

Mange her i distriktet trener mot NM 2018 på Stord. Noen som har prøvd  

Seg på både NM og EM tidligere, og noen som aldri har vært med på veken 

eller før.  I året som har vært har vi prøvd å organisere noen treninger for  

de som satser mot NM. Det har vært et par kjøretreninger med  

Linda Thomsen.  

 

Så vil jeg igjen nevne at vi trenger en ny redaktør til Jærblakken. Opplæring 

vil selvfølgelig bli gitt. Så hvis noen der ute kjenner kallet til å være Jær-

blakkens nye redaktør er det bare å kontakte en av oss i styret.  

 

Til slutt vil jeg ønske alle fjordhestvenner, store som små. GOD JUL og et 

FANTASTISK NYTT ÅR 

 

 

 Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll
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Dette året fikk vi en liten utfordring, det var ikke 
selvsagt at det var plass til oss på Bjerkreims-
marken, pga Bjerkreimshallen som brant ned. Vi 
prøvde oss derfor på Øksnevad i år. Jeg må si det 
var en vellykket mønstring. Siden vi hadde mye 
plass i hallen og på parkeringsplassen, åpnet vi 
for at føllene kunne møte med mor. Vi har de 
siste årene merket at det er flere som har reagert 
på at mor ikke får være med. Men siden det ikke 
har vært så god plass på Bjerkreim de siste åre-

ne, har vi kommet frem til at det ikke har vært 
plass for at hopper kan være med. Det var føll 
som møtte med mor og føll som møtte alene i år.  
 
Nytt i år var også at vi åpnet for alle raser. Vi fikk 
derfor i alt 24 påmeldte hester. Deriblant var 10 
fjordhester. 9 føll og en åringshingst. Det var ab-
solutt en oppgang fra 2016, da møtte 5 fjordhes-
ter.

 

 
RESULTATER 

 
Hoppeføll 

 
 
1Litleheias Milla, ulsblakk e. Major u. Vesle Maja 
Eier og oppdretter: Anja Røssland Lauvås 
8,8,6,6-7 
Stort, godt utviklet hoppeføll av god type. Noe steil 
skulder. Velbygget kropp. Steile koder og høver, og 
rette haser. Noe kort og stivt i skritt. Taktfask ener-
gisk trav

 
 
 
 

FØLLMØNSTRING 
ØKSNEVAD 2017 
Tekst og foto: Veronica Hogstad Sveinsvoll 
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2. Moen Silja ulsblakk 
e. Major u.Safira 
Eier og oppretter: Vivian Moen 
8-7-7-8-7,5 
Noe lågstillt av god type. Pent hode, noe kort hals. God 
kropp. Noe rette frambein og dteile koder. Godt skritt 
og taktfast, ledig trav 
 
 
 
 
 
 

3. Sires Sno ulsblakk 
 e. Gråggi u Bjellands Luna 
Eier og oppdretter: Karoline Sire 
8-8-8-8-8 3. Kval 
Feminint hoppeføll av god type. Pent hode. Velliggende 
skulder med god overlinje og god kropp. Noe uttået 
fremme, kuhaset bak. Ellers gode bein med godevink-
ler. Godt skritt og energisk taktfast trav med god bak-
beinsaktivitet 
 
 
 
 
 
4. Seles Mailin ulsblakk  
e. Major u. Seles Ronja 
Eier og oppdretter: Lene G. Gundersen 
8-8-8-9-8 2. Kval 
Feminint hoppeføll av god type. Pent hode. Litt over-
bygd, men ellers god kropp. Velliggende skulder. Passe 
lang hals. Gode bein. Ledige, svært gode bevegelser 
 
 
 
 
 
 
5. Hodne Luna brunblakk  
e. Fjell Finn u. Hodnelin 
Eier og oppdretter: Bente og Grete Gudmestad 
8-7-8-9-8 4.kval  
Hoppeføll av god type med pent hode. Noe grov hals. 
Godt utviklet kropp med noe rett overlinje. Tørre gode 
bein, litt tåvid fremme 
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6. Vårin  
e. Major u. Birkelid Prinsessa 
Eier og oppdretter: Monica Bringedal 
8-9-8-9-9. 1. Kval 
Stort godt utvikler hoppeføll av svært god type. Gode 
bein og svært gode bevegelser i skritt og trav. 
 
 
 
 

Hingstføll 
 
7. Øvrebøs Tordenskiold brunblakk  
e. Gråggi u. Hellands Veslemøy 
Oppretter: Tine Øvrebø 
Eier: Tine Øvrebo og Marien Bergenhem 
8-8-8-9-8 2.kval 
Ungt, harmonisk bygget hingstføll, av god type. Pent 
hode, passe lang hals. God kropp. Tørre gode bein. 
Ledige taktfaste bevegelser.  
 
Mønstrer Teodor Øvrebø fikk utmerkelsen "Beste 
mønstrer" 
 
 
 
 
8. Frøylands Tøffe Lars brunblakk 
 e. Frederik Skovå u. Hodne Lotta 
Eier og oppdretter: Ole Frøyland 
9-8-8-8-8 1. Kval 
Svørt godt lettbygd hingstføll av svært fod type. Tørre 
gode bein, med svakt uttået frambeinstilling. Ener-
giske gode bevegelser 
 
 
 
 
 
 
9. Nygårds Balder ulsblakk 
e. Majon u. Sol Brusa 
Eier og oppdretter: Eli Torborg Telhaug 
7-7-8-7,5-7 
Lite sent født hingst. Pent hode. Passe lang hals. Litt 
overbygd, men ellers gid kropp. Gode tørre bein. Le-
dige bevegelser. Best i trav. 
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10. Fløgstad Lunar brunblakk 
e. Lauvprinsen u. Fløgstad Tuva 
Eier: Marie Bergenhem 
Oppdretter: 
7-7-8-7-7 
Kvadratisk noe lavstillt dyp åringshingst. Flre gode 
bein. Taktfaste, noe korte bevegelser. Bedre i skritt. 

 
 
 

 
Startrekk deifin bomløs/hybridsal selges 

Startrekk fra Deuber & Partner er en serie med bomløse saler, nøye oppbygd med polyetenskinner i 
lengderetning, slik at man trenger ingen spesiell pad til denne salen. Delfin modellen er inspirert av den 
engelske dressursalen, slik at den er litt mer lik en vanlig sal enn en "typisk bomløs". Den har justerbare 
og utbyttbare paneler på undersiden som er festet med borrelås. Framsvisselen er også justerbar, man 
løsner med umbrako nøkkel og stiller inn/ut etter behov.  
Konstruksjonen passer godt til brede hester, vekt er ca 6,5 kg, og anleggsflaten er kort, ca 48-50 cm, av-
hengig av innstillingene man velger. På denne salen kan man også justere setet fra ca 17" til ca 18".  
Kan ses på Stall Sele. Pris: 3000,- 
Ved interesse kontakt Karoline på SMS til 99281881 eller epost sjobeng@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 

Passer til smale hester…. 
Foto: Karoline Sire 
 

og ikke fullt så smale hester 
Foto: Karoline Sire 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155652387586201&set=pcb.2013484505593725&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155652387586201&set=pcb.2013484505593725&type=3&ifg=1
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HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Jæren Fjordhestlag cupen 2017  
Avlyst på grunn av for få påmeldte. Vi prøver 
igjen i 2018 
-Årsmøte 26/2-18  
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 1 2018 15/1-18 
Jærblakken nr 2 2015 1/4-18 
 

 

TIL SALGS  
 
LAGSJAKKE 
Har du enda ikke fått deg en slik tøff jakke? 
De selges på årsmøtet, 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 
 

 

MEDLEMSPORTRETTET 
 
Veronica Hogstad Sveinsvoll  
Leder i Jæren Fjordhestlag, hestejente, kone  
og tobarnsmor.
 
Hvem er du utenom hest? 
- Jeg har jo blitt mor til to unger. Ei jente som selvfølgelig 
elsker hester, men er allergisk. Og en gutt som forguder trak-
torer. Utenom det så er hele familien bitt av antihestedilla. 
Men de får bar slite med meg, for jeg har lagt de fleste andre 
interesser på hylla. En gang i tiden var det store å skru bil, 
men siden jeg giftet meg med en mekaniker, og fikk meg en 
bil som stort sett virker så trenger jeg ikke skru bil lengre.  
Den ene jobben mine er som salmaker, og det er stort sett 
hesterelaterte ting jeg jobber med. Den andre jobben min er 
kontorarbeider på en maskinstasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Har du fjordhest i dag, og kan du fortelle litt om de?  
- Ja i dag har jeg to fjordinger, eller 1 ½ fjording. Jeg har ei 
hoppe selv. Sanita e. Sander og er deleier i hingsten Gråggi. 
Sanita blir 19 år, og jeg har hatt henne i 12 år snart. Jeg stel-
let mor hennes Spenda, og var der den dagen hun ble født. 
Hun er en sær hest, noe jeg virkelig har fått kjent på det siste 
året. I vinter fikk hun livet i gave da hu overlevde kolikk. Å 

Veronica på ridetur på Spenda e. Bjørkar, med Sanita  
e. Sander på slep 
Foto: Siri Lerstøl 
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det har hun jammen meg vist. Tenker meg to 
ganger før jeg tar meg en ridetur på «unghes-
ten». 
 
Så er det Gråggi da, verdens snilleste herre-
mann, som gjør så godt han kan. Det er han 
som er barneponnien her. Trygg og god. Han 
kjøpte vi i 2016, og vi har hatt lit humper i 
veien, men nå ser det ut som det har snudd og 
vi jobber oss stadig frem. 
 
 
 

 
Hvorfor valgte du fjordhest? 
-Nei jeg valgte egentlig ikke fjordhest. Når jeg var liten hadde jeg sååå lyst på en svart Black Beauty hest. 
Eller en flekkete «cowboyhest». Men så ble jo Sanita født, og daværende eier var fast bestemt på at hun 
egentlig burde være min. Men mine foreldre sa selvfølgelig nei, og Sanita ble solgt. Hestedilla ble etter-
hvert lagt på hylla, og der lå den i mange år. Plusteslig en dag var det ei venninne som viste hvor Sanita 
var, og jeg reiste for å hilse på hun. Da var det gjort. Det var Karoline Sire så hadde endt opp med henne, og 
jeg tok kontakt for å høre om hun var til salgs. Da var det gjort og fjordingfrelst ble jeg. 
 

Veronica, Mona Hatteland og Gråggi på kjørestevne våren 2017 
Foto: Karoline Sire 
 

Familien Hogstad Sveinsvoll 
Foto: Karoline Sire 
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Hvilken fjordingfarge er din favorittfarge? 
-Min favorittfarge ja. Egentlig bør jeg vel si at gråblakk er tingen, siden jeg iherdig prøver å avle frem et 
grått føll, og har en grå hingst. Men egentlig har jeg ingen favorittfarge. Nå lengre, for det var en gang jeg 
hadde en favorittfarge. Rødblakk. Første gang jeg så en rødblakk fjordhest var på Øksnevad i 1999. Vi 
skulle egentlig stille mor til Sanita på denne utstillinga. Men siden Sanita enda ikke var født, måtte Spenda 
bli hjemme. Men eier av Spenda hadde låvet meg en utstilling, og det skulle jeg få, så vi reiste, og det var 
da jeg oppdaget røblakk, for der var hun, den fineste fjordingen jeg noen gang hadde sett, lys i fargen med 
rød ål! Jeg er ganske sikker på at dette var hoppa Faksa Nordgard. Men jeg var jo ikke så gammel den 
gang, å resultater og var ikke det viktigste å følge med på. Det aller viktigste var jo å se på hester. I masse-
vis. 
 
Hva blir dine fjordhester brukt til? 
- Sanita er jo «pensjonert», og i en ideell verden hadde hun fungert som barneponni. Men den gang ei. 
Hun prøver jeg å få styr på, og målet er å få den gode turhesten hun engang var.  En skal lete lenge etter ei 
som er like stø på foten som hun var. 
Gråggi hadde vi tenkt å starte dressur med, eller det vil si Pauline (medeier) skulle starte dressur. Men 
fant fort ut at Gråggi har sansen for spreng, og jeg trakk det korteste strået, og måtte børste støv av 
«sprangkarriæren» min. Det satt langt inne for min erfaring med sprang er ikke god. Sanita liker ikke 
sprang, og det har hun gitt beskjed om gjentatte ganger. 
 
 
Har du mål for 2018? 
- Målet for 2018 er å starte på NM. Drømmen var jo egentlig å komme meg til NM med Sanita. Men så 
lenge det ikke er NM i turridning, så gidder hun ikke det. Men Gråggi er en knallgod kandidat nr to, og vi 
gleder oss veldig.
 
 
 

Stassele selges 

Eldre stassele, brukt på åring og smalbygd toåring. Skal den brukes på større hest må man belage seg på å 
forlenge litt på noen av reimene. 
Kan ses på Stall Sele. Pris: 2500,- 
Ved interesse kontakt Karoline på SMS til 99281881, eller epost sjobeng@hotmail.com 
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Mona Hatteland Varhaug og 
Frode Varhaug har giftet seg 
30/9-17 
 
På bildet over er Brudeparet med Florian og 
staselig vogn og sele. 
 
Bilder er tatt av Rita Vølstad 
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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 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 Hogstad 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:linn_katrin@hotmail.com
mailto:grete_hodnelin@hotmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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RETUR 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 
 

 

 

 


