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Redaktøren har ordet 
 

 

Denne sommeren har vært noe uten-

om det vanlige for meg. Jeg har over 

tid klart å hjernevaske ei god vennin-

ne av meg, helt uten å være klar over det. For den dagen jeg så at årets  

lagshingst ble lagt ut for salg, visste jeg at han måtte jeg bare ha. Egentlig  

fikk jeg den følelsen når han var innom på besøk hos oss før slippet. Men 

regnet med at han ble ikke lagt ut for salg med det første.  

Det var dagen før jeg fylte 30 år Gråggi ble lagt ut for salg, selvfølgelig  

skøyet jeg med mannen min Martin om at dette måtte jo være den perfekte 

30års gaven. Men han trakk ikke på smilebåndet i det hele. Jeg prøvde og 

prøvde men til ingen nytte, ny hest fikk jeg ikke kjøpe. Så kom den store da-

gen, og første telefonen jeg fikk var fra ei venninne. Hun gratulerte meg  

med dagen og spurte hvordan det gikk. Jeg var jo litt nedfor og sa; Nei, i dag 

kommer alltid til å være dagen da Gråggi gled rett gjennom fingrene mine. 

Men slik gikk det ikke Pauline Grødem ville inn som deleier i Gråggi og 

med det var Martin overtalt og Gråggi blir på Jæren. Så vips der var vi 

hingsteeiere, og laget har fått seg et nytt medlem.  

 

Gult(grått) er fremdeles kult, og i full marsj opp for å vise hesteverden at de 

er litt av en rase. 

 

 

 

 

Mvh Veronica Hogstad Sveinsvoll
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Føllmønstring 2016 
JÆREN FJORDHESTLAG 

har også i år gleden av å ønske velkommen til føllmønstring. 
Føll av de norske rasene Fjording, NL-hest, døl og kaldblods er velkomne på 

BJERKREIMSMARKEN SØNDAG 25. SEPTEMBER 2016 
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 løsmønstres hvis det er mulighet for det. 

-I år er norsk kaldblods invitert, som en prøveordning. 
-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 200,- 
Ikke medlemmer av lokale raselag 250,- 

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

JÆREN FJORDHESTLAG 
v/sekretær Miriam Brimsø på tlf 902 18 396 eller mail  

miriam_brims@hotmail.com  
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 medlem-

skap i laget for neste år. 
Må meldes inn av oppdretter, eller kjøperen 

selv, husk adresse. 

Alle er hjertelig velkomne 
med og uten hest 

mailto:miriam_brims@hotmail.com
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Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland, 

et sted jeg som regel kun passerer på vei til mine 

hjemlige trakter (Lyngdal). Sokndal kommune 

har flere store severdigheter, men jeg må inn-

rømme at jeg aldri har besøkt noen av dem. En 

fin junidag tok jeg derimot turen til Kvivåg i 

Sokndal for å se på hingster på beiteslipp. Det er 

helt fantastisk fin natur her, og jeg vil tro alle 

hestene på beite der har det som plommen i eg-

get!På ett beite ble det sluppet vallaker avfor-

skjellige raser, mens på hingstebeitet var det 

nesten utelukkende fjordinger. Den eneste som 

skilte seg ut var tungdølen Rødblesen, populært  

kalt Kaizer. Overtallet med fjordinger kom fra 

både nært og fjernt, og de fleste var gjengangere 

fra tidligere år. Selv om de kjente hverandre 

skulle rangen avgjøres, og det ble nok av action 

for oss som sto og så på. 

Hingsteslipp I Sokendal 
Tekst og foto: Karoline Sire 

Heljars Arentz, Heljars Arti og Heljars Aras med kort man,  
Stangelands Rufus med kun det svarte, Roslands Heiden? 
 og Rødblesen. 
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Det var ikke mange 

Rogalands ekvipasjer 

å se i år, og enda færre 

medlemmer av JFL 

(ingen, strengt tatt), 

men en og annen hest 

med tilknytning herfra 

var da til stede, og de 

trenger så klart litt 

ekstra heder og ære. 

Har dessverre ikke 

bilder av alle, men her 

er i hvert fall noen. 

Fjordhest NM 2016 

Ida-Elin R. Sunde og Kuling e. Dalargutt u. Selma Ros, 

oppdrettet på Jæren av Åse Ravndal.  

Foto: Astrid Marie Årdal 
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Fjordhest-NM Senior 2016 

Gull: Isabell Engabjerg Øye med Brautar 

Sølv: Cassandre Bach-Gansmo med Flemming 

Bronse: Liv Jorunn Nyhagen med Pokemann 

Fjordhest-NM Junior 2016 

Gull: Grete Elise Sefland med Vesleljosen 

Sølv: Lene Bergum Pavenstadt med Engsgutten Storm 

Bronse: Ane Erdal Byklum med Jakobgardens Vesla 

Fjordhest-NM Lag 2016 

Gull: Førde Køyre- og Rideklubb Emma, Harald og Trine 

Sølv: Oslo og Akershus FjordhestlagStine, Mia og Cassandre 

Bronse: Eid Ride- og Køyreklubb – Annifrid, Liv Jorunn og Miriam 

Fjordhest-NM 4-års BUF 2016 

Nr. 1 Maren Vevatne med Nesviks Liana 

Nr. 2 Mathilde Strand Johnsen med Von Tor 

Nr. 3 Aina Benedicte Huseby med Blåtopps Aria 

Fjordhest-NM 5-års BUF 2016 

Nr. 1 Tone Kvaale med Severin, Foto: Annicken Sørtømme Tannvik 

Nr. 2 Linn-Melissa Krange med Maysas Varg Veum 

Nr. 3 Ingebjørg Ådnegard med Åsa Vilja 

Fjordhest-NM 6-års BUF 2016 

Nr. 1 Nina Fejerskov med Torset Daysy 

Nr. 2 Maia Endresen med Nesviks Lano 

Nr. 3 Malin Berg med Hauglands Helmik 

grenmesterskap kjøring 2016 

Nr. 1 Harald Løtuft med Finslands Norgrima 

Nr. 2 Freja Hagen med Sanders Sarek 

Nr. 3 Stine Anette Heier med Balder Berger 

Grenmesterskap dressur 2016 

Nr. 1 Ida-Elin R. Sunde med Kuling 

Nr. 2 Liv Jorunn Nyhagen med Pokemann 

Nr. 3 Annike Mikkelsen med Roselise 

Grenmesterskap sprang 2016 

Nr. 1 Trine Lillestøl Paulsen med Fannemels Argon 

Uoffisiell lagkonkurranse 2016 

Nr. 1 Volda Rideklubb – Ida Kristine, Isabell og Randi 

Nr. 2 Søndre Aas gård kjøre- og rideklubb – Marit, Ane og Marie 

Nr. 3 Førde køyre- og rideklubb I – Audhild, Nina og Sissel 

Holtsås Sterling e. Aser u. Sanita, oppdrettet av 
Karoline Sire. Foto: Inger Grønntun 

Hodne Frikken e. Frederik Skovå u. Hodnelin,  
oppdretter Bente Gudmestad. Foto: Anette Kojen 
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Rogalandsekvipasjene.  
Til venstre: 
Hauglands Helmik og Malin 
Berg på sprangbanen. Foto: 
Mona Hatteland 
 
Til høyre: 
Kristin Vinsrygg og Solsi-
dens Alar i luftig svev. Foto: 
Mona Hatteland 

Til venstre:  
Nesviks Lano e. Selmer 
Frederikson u. Lana Skovå. 
Foto: Mona Hatteland 
 
Til høyre: 
Freddi e. Frederik Skovå u. 
Mai Evelyn, oppdrettet av 
Sigmund Nesvik. Foto: Mo-
na Hatteland 

Yr i presisjonskjøring, e. 
Terne Prins u. Selma Ros, 
oppdrettet på Jæren av Åse 
Ravndal.  
Foto: Mona Hatteland 
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Den 3. Juni møtte jeg Nicko og Villrosa på Sola. 
Det var varmt, litt klamt, gresset var vått og luk-
ten av petrichor var tydelig under sola som kom 
fram fra det tidligere så spredte skydekket. La 
oss spole litt tilbake. 
 

Jeg skulle møte Nickholas til avtalt klokkeslett 
for å ta noen bilder, og kjørte rett til Sola Strand-
hotell etter jobb. Hadde knapt kommet meg dit 
før det kom en heftig regnbyge. Det viste seg å 
være mer enn bare en liten byge, den var ganske 
langvarig. Og det lynte. Og Tordnet. MYE!  
Jeg satt tørt og godt i bilen min, og så serier på 

Ridetur Sola-Brusand 
Tekst og Foto: Nickolas MacLergan og Karoline Sire 

Til venstre: Solsidens Lilje e. Eikåsen Gullfaks u. Kvitelin, oppdrettet av Kristin Vinsrygg. Foto: Inger Grønntun 
Til Høyre: Nesviks Liana, vinner av 4 års BUF, e. Prins Eikås u. Husvegline, oppdretter Stian Nesvik. Foto: Mona 
Hatteland 

 

Rogalandsekvipasjen Kristin Vinsrygg og Solsidens Alar i luftig svev. Foto: Mona Hatteland 
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netflix mens jeg ventet. Nickholas ringte og sa 
han ble forsinket, de søkte tilflukt for været un-
der ett tre. Jeg kjente jeg var ganske glad det ikke 
var jeg som skulle ri i dette været. 
Etter en god stund kom en cowboy og hans hest 
gående inn på gressplenen. Cowboyen var Nick-
holas MacLergan og hesten var Viljas Villrosa. De 
var begge slitne, hadde vært på vandring i flere 
timer allerede, og uværet var nok en strek i reg-
ningen.  
 
Vi ventet en halvtimes tid på at andre skulle 
dukke opp, men ingen kom. De mistet nok motet 
pga været. Nickholas og jeg snakket litt om turen 
og diverse, før han steg til hest og startet den 
virkelig turen. Han skulle ri en ganske god etap-
pe utover kvelden, før overnatting, og fortsette 
neste morgen, der han ville ha følge av flere ryt-
tere. 
Her er hvordan Nickholas selv presenterte turen 
og seg selv: 
 
Jeg vil herved ønske velkommen til Frontier / 
Western tur, fra Sola til Brusand, vi rir over den 
Jærske Prærien. Samle venner og ukjente i et 
godt lag, for mulighet til å oppleve gleden av å 
være på tur med hest. Jeg håper på mulighet for å 
treffe varierte karakterer, har allerede en "Zeb 
Macahan" med på turen. Selv kaller jeg meg bare 
"Kaptein (Blåbær) Blueberry" på hesteryggen. 
Rir med blå hatt, som er markering mot rasisme 
og menneskelig undertrykkelse. Borgerkrigen i 
USA, handlet om frisetting av slaver, og Unionen 
var blå, og vant.Så her er det rom for fargerike 
karakterer. 
 
Her kommer hans oppsummering etter turen: 
Da har jeg endelig kommet meg etter turen, må 
innrømme at den ble meget strabasiøs, begynte 
på Hestnes kl 14, og var ikke fremme ved Refsnes 
stranden før kl var 01.30. Så det ble 11,5 timer 
med vandring, og tur med hest. Kunne ikke be-
gynne å ri før kl var passert ca 21 på aftenen, det 
var så varmt, så måtte ta hensyn til hesten, og 
hennes velvære. Så det ble mye gåing etterhvert, 
fikk ridd litt når det regnet som verst, men dette 
ga seg og, så da var det løpet kjørt. 

Vi svømte og over den første elven, må innrøm-
me høy vannstand, da det gikk meg over livet, så 
sa jeg bare "kaldt kaldt kaldt", og hoppa mi 
svømte pent over. Satt oppå henne over elven ja, 
litt i sal veskene ble litt fuktig, derav kameraet 
mitt, men fikk tatt litt bilder, selv om ikke alle 
funksjonene fungerte. 

Skal jeg gjøre dette om igjen, så tror begynner jeg 
heller med Hellestø stranden, da det ble litt mye 
asfalt fra Solastranden, og over her til Hellestø. 
Det er bedre forhold fra Hellestø, enn fra Sola. 

Men fikk en fin overnatting på Refsnes, inne i 
skogen her, topp fasiliteter med mulighet for 
vann til hest, og godt å sove under åpen himmel. 

Dagen etter så startet mine partnere i ridning, 
Zeb ( Tore Kristoffersen ) Macahan, Lena 
Skugstad, Olaug Espeli Carstensen fra Bore 
stranden, og red mot meg, skikkelig oppbud på 
jakt etter rømling her. Kaptein Blueberry on the 
run. 

Da jeg ankom Obrestad Fyr, var jeg passe sliten. 
Det ble ikke lange natten, og turen i forveien var 
heller ikke lett. Så jeg bandt opp hesten, så hun 
kunne gå å gresse, tok av meg boots og hang sok-
kene over. De var heller ikke helt tørre etter å ha 
ridd endel, og fuktige av bootsene, som ikke var 
tørre etter å ha krysset en elv dagen før..... 

La meg bare så i gresset, og tok en skikkelig 

Skikkelig vill vest tur ;-) Og Winchester er lånt 
av min ene sønn, og er bare soft gun, men et 
tradisjonelt innslag med tanke på vesten.  
Foto: Nickholas MacLergan 

https://www.facebook.com/tore.kristoffersen.9
https://www.facebook.com/lena.skugstad
https://www.facebook.com/lena.skugstad
https://www.facebook.com/olaug.carstensen
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cowboy strekk på et par timer i her.... Lurer på 
hva folk har tenkt, når det har kommet til parke-
ring, og sett en hest stå bundet opp, og en sliten 
sovende cowboy i gresset, med seksløper på hof-
ten. 

Her fikk jeg og en telefon litt utpå ettermiddagen, 
da hadde oppbudet tatt meg igjen, og var klar for 
videre tur. 

Herfra red vi så ned mot Obrestad Havn, hvor vi 
gikk forvillet oss inn på et jorde, og red inn på 
Kongeveien, har fulgt store deler av Kongeveien i 
terrenget, og hvor det har vært mulig, 

Vel inne på jordet etter Obrestad havn, kom vi 
oss først gjennom et gjerde, så støtte vi på et 
nytt, og da begynte det å bli kinkig, så vi ga oss, 
og fant en vei ut av jordet.... 

Traff på noen hyggelig mennesker som trenet 
travhester, og da vi endelig kom til gården, og 
veien utover, så traff vi en illsint bonde. Meget 
kokt i hodet, og sint som en okse, til og med bak-
hodet var knallrødt da han snudde seg. 

Her fikk vi beskjed om å «varta vaksne», og at vi 
ikke hadde noe der nede å gjøre" Og Lena var 
diplomatisk og ordnet opp. 

Så var det å fortsette dagen i et herlig vær, solen 
var på topp, og vi kunne nyte turen. Vi begynte 
på ettermiddagen, da det var ikke så altfor varmt. 

Neste bonde vi kom til, viste oss veien, kjørte 
foran og sendte oss over marken. Kom etter og 
åpnet gjerdet for oss, så vi kom frem til Madlands 
Hamn, hvor vi overnattet. (Han lurte og på om 
jeg hadde sett noe ulv på veien, siden jeg red 
med Winchester festet på salen.) 

Så var det videre dagen etterpå, da hadde bon-
den sagt det var bare å ta gjennom grinden, og ri 
videre over bekken, og krysse gjerdet. 

Vi kom til elven, og så rett på en nybygget steng-
ard, og gjerdeklyveren som skulle vært her, den 
lå slengt tilside, ca 20 meter lenger nede, her 
hadde Tore og Lena og vært å tråkket opp veien, 
for å finne ridestier til oss før turen, snakk om 
uflaks. Så her var det bare å snu, og opp til ho-
vedveien, og over til Vigrestad sentrum. Hvor vi 
fikk mange hyggelig kommentarer, da vi var 
innom Coop og snopet litt. 

Hestene fikk seg en velfortjent pause på da-
gen. Måtte til å ta bilder av en bestefar som sa at 
dette ville ikke barnebarna tro, om de ikke fikk 
se bilder. Så han fikk posere litt ved siden av hes-
ten, og jegtok bilder av ham. 

Herfra tok vi følge et langt stykke, før vi skillet 

En av Jærens lange flotte strender, hvor vi gikk begge to, 
pga varmen. Våger ikke å ri for tidlig, da solen brant så 
meget. 
Foto: Nickholas Mac Lergan 
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lag. Jeg og Zeb (Tore) tok en kortere vei til Skyss-
stasjonen, og Damene red over Steinenka på Høg 
Jæren. 

Jeg fikk meg en tur gjennom et fantastisk land-
skap, ødemarken midt i en del av Høg Jæren, og 
totalt ukjent for min del. Jeg fikk en herlig følelse 
av frontier livet. 

Så etter en lang lang tur, ankom vi Skysstasjonen. 
Jeg skal ikke nekte for det, men den dusjen jeg 
fikk, var utrolig god. Å bare ligge i gresset og 
slappe av, etter Villrosa var sluppet ut på beite 
for å ta seg en aldir så lite cowboystekk selv. Vel-
fortjent . 
Zeb (Tore) kan virkelig lage god mat, bønnene 
som han laget, var himmelske.
Senere på aftenen, kom også min bedre halvdel, 
og vi samlet oss sammen til grillet. En perfekt av 
slutning på en herlig tur fra Stavanger til Bru-
sand. 
 
Neste år håper han at flere vil være med, og sat-
ser på at turen blir lagt til litt senere på somme-
ren, slik at det passer bedre med når folk har 
ferie. Kanskje noe for fjordhestfolket?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Villrosa får en spisepause etter ankomst på Sola 
Foto: Karoline Sire 

Madland Hamn, overnatting nr 2 for oss, sammen med resten av følget. Solen er på vei 
ned, hestene venter på noe godt. Teltet er oppe på Land Roveren.  
Foto: Nickholas Mac Lergan 
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Det spøkte litt for slippdagen i år, da vi kort tid før 

begivenheten kun hadde tre påmeldte. Flere hopper 

var allerede bedekket på stasjon og ønsket ikke å 

være med på slipp, og en måtte trekke seg pga syk-

dom. Plutselig snudde det helt rundt, og det var 

mange som ville på slipp likevel.  

Totalt har det vært 11 hopper på slipp, og to i stasjon 

utenom. De fleste har ikke kommet i brunst igjen, så 

vi krysser fingrene for mange avkom i 2017! 

Litt drama har vi hatt, med et par veterinærbesøk, èn 

hoppe ble mistenkt forfangen, men det var heldigvis 

falsk alarm, en annen skadet foten. Alt i alt har det 

likevel vært en trivelig sommer med kjekke hester, og 

en meget omgjengelig hingst som har tatt godt vare på 

flokken sin. Toppfoto: Rødsås Lilja, Myrlill og 

Heirums Silje m/føll 

Slipp med Gråggi 12.06.16 
Tekst og foto: Karoline Sire 

Over: Gråggi 
Under: Gråggi hilser på damene, her med Sanita 
(foran) og Myrlill (høyre) 

Sanita og Gråggi, tradisjonen tro fikk vi se en 
bedekning på slippdagen 
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Øverst til høyre: En 
meget harmonisk 
flokk, fv. Tine Are, Myr-
lill, Hellands Veslemøy, 
Rødlands Nina, Bjel-
lands Luna og Frøken 
Hofsvang. 
 
Øverts til venstre og til 
venstre: Føllene leker, 
hingst u. Heirums Silje 
e. Leirdals Odin og 
Svanhild, hoppe u. Juni 
Lykke e. Gråggi 

 
 

Hellands Veslemøy og 
Tine Are er nysgjerrige 
på tilskuerene 
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Etter noen år på Øksnevad Videregående havnet utstillingen i år tilbake til Forus Travbane. Vi har møtt diverse 

«vanskeligheter» på Øksnevad, så det var dermed på tide å oppsøke andre farvann. Alt i alt var vi godt fornøyd 

med plassen, eneste ulempen var å ikke ha tak over hodet når det kom en solid regnbøye mens de siste to heste-

ne var i ringen, og under pausen. Heldigvis tåler vi vann! 

I pausen hadde vi fremvisning av avlshingster, hvor vi viste fram vår sesongs lagshingst Gråggi, i tillegg fikk vi 

se en tungdøl. Det kan vel sies at pauseinnslaget var en våt fornøyelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstilling Forus Travbane 
28.05.16 
Tekst: Karoline Sire 
Foto: Nenny Smith og Mona Hatteland 

Karoline Sire på Gråggi 
Foto Mona Hatteland 
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Resultater: 
 
10. Hodne Lunar e. 
Oppsynt hingst av god type. Pent hode. Mid-
dels lang hals. Steil skulder, ellers god kropp. 
Godt muskelsatt. Tåvid begge frambein. Føre, 
velstilte bein. ledige, gode bevegelser i skritt 
og trav. 8-8-8-8.5-8 
Eier: Bente Gudmestad, RENNESØY    
Oppdr: Bente Gudmestad, RENNESØY 
 
Foto: Nenny Smith 
 
 
11. Nesviks Lenda e. 

Langlagt hoppe av god type. Vel ansatt hals. 
God overlinje. God bakpart. Flate framknær 
og umarkerte ledd, ellers velstilte bein. La-
ve drakter. Meget gode bevegelser i skritt 
og trav. 8-8-7-9-8- 
Eier: Stian Nesvik, NÆRBØ    
Oppdr: Stian Nesvik, NÆRBØ 
 
Foto: Nenny Smith 
 
 
 
 
 

12. Gullfaksa e. 
Hoppe av bra type. Pent, uttrykksfullt hode. 
Kort hals. Steil skulder. Godt markert manke. 
Snau muskulatur i bakparten. Litt små, umar-
kerte ledd og rette haser, ellers velstilte bein. 
Forsiktig skritt, litt bedre i trav. 7-7-7-7-7 
Eier: Brit Olene Aase, BRYNE    
Oppdr: Brit Olene Aase, BRYNE 
 
Foto: Nenny Smith 
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13. Hellands Veslemøy e. 
Hoppe av bra type. Litt kort hals. Steil skulder. 
Sterkbygd, god kropp. Sabelbeint og inntået 
venstre frambein. Uttået høyre frambein. 
Lange koder. Godt skritt. Binder seg i trav. 7.5-
7.5-6.5-7-7 
Eier: Tine Øverbø, RENNESØY   
Oppdr: Tjærand Frafjord, RENNESØY 
 
Foto: Nenny Smith 
 
 
 
 
 
14. Skogheims Stella e. 
Stor, oppsynt hoppe av god type. Pent hode. 
Velliggende bog. Jevn, god kropp. Flate fram-
knær, ellers velstilte bein. Ledige bevegelser i 
skritt og trav. 8.5-8.5-8-8.5-8.5 
Eier: Jan Are, BOKN    
Oppdr: Roald Skogland, HAUGESUND 
 
Foto: Mona Hatteland 
 
 
 
 
 
 
15. Sires Tir e. Skraaruds Gråtass 
Hoppe av bra type. Tungt hode. Velliggende 
bog. Smalbygd. God muskelsetting i bakpart. 
Noe uttået begge frambein, ellers føre bein. 
Binder seg litt i skritt og trav, stum i ryggen. 
Trange bevegelser. 7-7.5-7-6-7 
Eier: Karoline Sire, SANDNES    
Oppdr: Karoline Sire, SANDNES 
 
Foto: Nenny Smith 
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16. Rudsmo Rappen e. 
Vallak av bra type, men med hvit snipp og 
hvitt avtegn på høyre bakhov. Tungt hode, 
kort hals og steil skulder, ellers god overlinje 
og kropp. Fransk beinstilling venstre fram-
bein, og tåvid høyre frambein, ellers bra bein. 
Trang frambeinsføring. Binder seg litt i skritt, 
litt bedre i trav. 4-7-6.5-7-4 
Eier: Marie Bergenhem, RENNESØY    
Oppdr: Reidar Skubberud, HÆRLAND 
 
Foto: Nenny Smith 
 
 

 
Rogalandspokalen 
 
Tre år gamle Skogheims Stella fikk Rogalands-
pokalen, og var også med og kjempet om Da-
gens Hest prisen, som i siste runde gikk til dø-
lahingsten Rødblesen. 
Det var dessverre ingen to års hopper, dermed 
ble det ikke utdelt Rogalandspokal i den al-
dersklassen. 
 
Leder i Rogaland Fjordhestlag, Åse Ravndal, 
delte ut Rogalandspokalen. 
 
Foto: Nenny Smith 
 

 
 

Det var duka til jubileumsutstilling i 
regi av Ytre Sunnhordaland Fjord-
hestlag og Stord Hestesportlag ved 
Stord Hestesportsenter i høve 115 år 
med organisert fjordhestavl og nytt 
hestesportsenter. Det var ei stor to-
dagars utstilling med unghestklassar 
og landsfinale for beste unghest på 
laurdagen, og hoppe og vallak utstil-
ling på søndagen. Alt i alt møtte det 
over 100 hestar meldt til utstillinga. 
Så me fekk sjå mange flotte hestar. 

Jubileumsutstilling på Stord 25-26 juni. 
Tekst: Brit Olene Aase 
Foto: Monica Bringedal 
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I tillegg til sjølve utstillinga var det presisjonskøy-
ringsfinale i Hordalandscupen og jubileumsklasse i 
sprang. For barna var det ponniridning og heste-
skokasting. Det var fleire salgsboder med hesteut-
styr, her var det noko å finne for kvar ein smak. 
 
Resultat 
 
Unghingst 2 år 
6. Hodne Lunar e. Augustus Solberg u. Hodnelin 
ue. Fjelldar, eigd og oppdretta av Bente og Grete 
Gudmestad og med Miriam Brimsø som utstiller. 
Han viste seg svært godt og fekk karakterane 8-9-8-
8-8,5. Han fekk sløyfe og  blei stillt som nr 1 i kvali-
tet. Det vart ein lang dag for Hodne Lunar da han 
også deltok i landsfinalen der han blei mønstra ein 
gong til og vart lausmønstra. Han blei nr. 3 i landsfi-
nalen bak Eidvin som han kom framfor tidligere på 
dagen og Herlig.  
 
Unghingst 1 år 
10. Sylvfaks e. Lille Ulrik u. Faksa Nordgard ue. Sylv 
Vidvei. Eigd og oppdretta av Brit Olene Aase. 
Sylvfaks var noko daff denne dagen, men fekk ka-
rakterane 7-8-8-7,5-7,5  og sløyfe. Han var den ei-
naste som møtte i klassen. 
 
Unghoppe 3 år  
12. Gullfaksa e. Eikåsen Gullfaks u. Faksa Nordgard 
ue. Sylv Vidvei, eigd og oppdretta av Brit Olene 
Aase. Gullfaksa fekk karakterane 6,5-7-8-7-7 og 
sløyfe. I denne klassen var det tre hopper som møt-
te der Emma Konstanse e. Merinas Emil u. Vetrhus 
Ronja ue. Solligråen fekk sløyfe, ekstra sløyfe og 
blei stilt som nr 1 i kvalitet. Ho gjekk også til topp i 
landsfinalen for unghopper 3 år. 
 
Om kvelden etter premieutdelinga og ein kjapp dusj 
var det duka for ein flott jubileumsmiddag med god 
mat, god drikke, gode historiar og godt drøs. Me 
fekk høyra om Ytre Sunnhordaland Fjordhestlag sin 
historie og om korleis Stord Hestesportsenter har 
blitt til. Verkeleg inspirerande og for eit anlegg. 
 

 
 
 
 



19 

 

 

 

HVA SKJER I NÆRMESTE 
FREMTID?  
-Føllmønstring 25.09.2016 
Holdes som vanlig på Bjerkreimsmarken 
- Medlemsmøte 5.12.2016 
Tone Wien holder foredrag om forfangenhet 
-Innleveringsfrister til Jærblakken  
Jærblakken nr 3 2016 15/7-16 
Jærblakken nr 4 2016 15/10-16 
 

 

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

 
 

 
 
Produksjon og reperasjon av hesteutstyr 

Indrebøvegen 64, 4365 Nærbø 
959 08 483 

 

 
Hopper 6 år og eldre 
23. Seles Ronja u. Herman e. Eiken Runa ue. Frederik 
Skovå, eigd av Lene G Gundersen og oppdretta av Kjellaug 
Gundersen. Seles Ronja fekk karakterane 8,5-8,5-8-8,5-8,5 
2. premie og blei stillt som nr 2 i kvalitet.  
Det var veldig kjekt og få oppleva ei så stor utstilling med 
flotte hestar og fjåge folk. Ei vel gjennomført utstilling i frå 
start til slutt. Hatten av for Ytre Sunnhordaland Fjordhest-
lag og Stord Hestesportlag. 
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Første helgen i august var det duket for EM for 

fjordhest i Danmark. Det var meg, Kjellfrid og 

Sigmund som reiste ned tirsdagsmorgen. Vi var 

innom hos Preben Olesen i Danmark hvor Frederik 

Skovå kommer fra. Her fikk vi ladet batteriene litt 

med god mat og Florian fikk strekke på beina. Vi 

fikk og se alle de flotte hestene til Preben, en god 

start på turen. Etter batteriene var ladet, gikk turen 

til Vilhemsborg. EM var slått sammen med utstil-

ling og hingstekåring. Vilhelmsborg er et fantastisk 

anlegg med fire ridebaner, tre ridehaller og stort 

gressområde som er godt egnet for kjøring. 

 

Det var fjorten stk fra Norge som skulle delta. Som 

ventet, var konkurransen hard og motstanden sterk. 

Men det skal det også være på et EM. Det var helt 

fantastisk og se alle de flinke ekvipasjene og se 

fjordingen så flott representert både i sporten og på 

utstilling. Det skjedde noe hele tiden hele dagene, så 

det var vanskelig å få med seg alt. Men det var utro-

lig kjekt å få samlet både sporten og de som driver 

med avl og oppdrett, dette henger jo tett sammen. 

Vi hadde først bestillt hotell ca 10 min fra plassen, 

men så ble det ledig værelser på plassen så da gjor-

de vi heller det. Mye bedre å være så nærme når en 

har hest med seg, og så mye sosialt som skjer på 

plassen.  

 

På torsdag begynte konkurransene. Det var svenske, 

norske, danske, finske og tyske ekvipasjer til start. 

Norge stilte med fire deltagere i EM dressur, fire i 

EM sprang og tre i EM kjøring og fire i EM all-

Boksen er rigget og klar og gode hestepassere 
og reisefølge er med 

EM i fjordhest 2016 
Tekst og foto: Mona Hatteland 
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round. Totalt var det 3 norske lag med. Dressuren 

gikk i tre FEI ponniprogram, disse programmene er 

veldig teknisk vanskelige med mye som skjer. 

Sprangen gikk i 80-90 og 95 cm baner. Kjøringen 

bestod av middels program. Allround delen består 

av sprang, dressur og kjøring. Det er ikke mange 

raser som kan gjøre så mange forskjellige grener på 

få dager som de i allround delen gjør. Fjordhesten er 

en fantastisk allsidig rase og veldig kjekt miljø in-

nen fjordhesten.  

 

De norske deltakerne som var med var : Cassandre 

Bach Gansmo på Flemming, Mona Hatteland på 

Florian, Mette Lothe på Lieroy, Erik Holmin med 

Stald Kiels Makker, Karin Kleppe på Merinas Emil, 

Sylvia Kallekleiv Langeland på Freddi, Åshild 

Standnes Magnes med Torsheims Kira, Annike 

Mikkelsen med Blåtopps Aron, Emma Nyløy med 

Sofin, Hanne Elise Pedersen med Jakobgardens 

Hedina, Cathrine M Paulsen på Frederik Hedvang, 

Merete Louise Sandem med Tord, Ida-Eirin R. Sun-

de og Kuling, og Trine Lillestøl Paulsen med Fan-

nemels Argon. 

De norske gjorde en fin figur og flere ble plassert 

iløpet av dagene. Spesielt var det stas når Ida Elin 

Røstad Sunde med hingsten Kuling som tok sølv i 

EM dressur senior og Trine Lillestøl Paulsen med 

Fannemels Argon som tok bronse i EM sprang for 

senior.  

 

 

 

Det var kun to fra Rogaland som deltok, meg og 

Mette Lothe. De fikk en 5 plass sammenlagt i 

sprangen, som var veldig bra. Florian og jeg hadde 

ikke ridd disse programmene på stevner før og var 

veldig spent. Litt nerver spilte inn og vi red feil et 

par ganger iløpet av uken, til tross for dette red vi til 

over 61% alle dager som vi er storfornøyd med. De 

som vant lå på 67-69%. Florian ble og vist i showk-

lasse for vallaker og ble nr 2 og fikk fin premie med 

hjem. Jeg visste at denne uken kom til å fly og det 

gjorde den. Det kommer til å ta litt tid å lande etter 

en slik tur, med så mange kjekke mennesker som 

hadde tatt turen ned for å heie og for å delta. Vi har 

jobbet hardt hele sommeren. Nå nyter Florian et par 

uker på beite før hard treninga begynner igjen. 

Kjempe motivert til å fortsette treningen mot Nor-

disk og NM neste å

Mette Lothe og Lieroy 

Over: Mona Hatteland og Florian 
Under: Ida-Eirin R. Sunde og Kuling 
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Slipp med Major hos Dalane Fjordhestlag. 
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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 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:Mona_pink89@hotmail.com
http://www.jaerenfjordhest.net/
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Retur: 
Jæren Fjordhestlag  
v/ Veronica Hogstad Sveinsvoll 
Indrebøvegen 64 
4365 Nærbø 


