ÅRSMELDING 2017

Styret har bestått av:
Leder: June Cecilie Horntvedt
Nestleder: Øyvind Askim
Kasserer: Antje Heimlich
Sekretær: Elisabeth Avdal
Styremedlem: Geir Solberg
Varamedlemmer:
1. Marit Kristiansen
2. Rikke HelmineDahl
3.Jørn Erik Bøe
Vi har avviklet 4 styremøter i løpet av 2017
Vestfold Fjordhestlag hadde pr.31.12.2017, 13 hovedmedlemmer, 5 familiemedlemmer, 16
familiemedlemskap og 2 æresmedlemmer.

1.Valg av møteleder: June Cecilie Horntvedt
2. Valg av to til å underskrive protokollen: Kathrine Askim ogAnette Green.
3. Årsmelding: Lest av sekretær. Kommentarer: Rettelse fra vedtektene,det kan være 2 varamedlemmer.
Oppfordring til å bruke Norsk Hestesenter mer.
4. Regnskap:

Leder leste opp regnskapet, ingen innvendinger til regnskapet.
Resultat for 2016 ble bank 47087, kasse 3761.

5. Fastsetting av medlemskontingent: Medlemskontingenten blir stående uendret.
6. Valg: Valget ble ledet av Svein Andersen.
Følgende var på valg:
Leder: June Cecilie Horntvedt – gjenvalg 1 år.
Styremedlemmer:
Elisabeth Avdal – gjenvalgt 2 år.
Øyvind Askim – gjenvalgt 2 år
Varamedlemmer. Varamedlemmene er på valg hvert år. Charlotte Rakke og Jeanette Eriksen trakk seg.
Varamedlemmer foreslått av valgkomiteen og valgt ved akklamasjon:
 Marit Steinsholt Kristiansen
 Jørn Erik Bøe
 Rikke Helmine Dahl
Revisorer: Tor Gabriel Holtung gjenvalgt, Eva Pedersen gikk ut, ny revisor Torill Hynne Fjære.

Nytt medlem til valgkomiteen: Anette Green valgt inn som nytt medlem. Valkomiteen består da av:
1. Heidi Gabrielli
2. Karen Anne Holmefjord
3. Anette Green
Innkomne saker: Ønske om sammenslåing av Vestfold og Telemark fjordhestlag.
Leder innformerte om saken innsendt fra Telemark. Etter diskusjon blandt medlemmene ble det enstemmig vedtatt at
det ikke er ønskelig med sammenslåing på nåværende tidspunkt.
16 stk møtte på årsmøtet.

Skrevet av Marit Kristiansen som reiste som representant fra Vestfold.
Første uka i mai var det duket for årets vakreste fjordhesteventyr, hingsteutstillinga på
Nordfjordeid og årsmøte i Norges Fjordhestlag.

Norges Fjordhestlag har i flere år jobbet med rammene rundt utstillinga med mottoet "Fjordhest
for folket" for å øke oppmerksomheten rundt utstillinga og fjordhesten. Nordfjoreid og omegn er
i dagene før og rundt utstillinga fylt med fjordhestflagg i gatene, aktiviteter, fryd og glede rundt
den unike nasjonalhesten vår. En opplevelse en fjordhest-entusiast bør unne seg, og noe enhver
skeptiker burde oppleve. For det er vel omtrent umulig å ikke kjenne på en herlig fjordhestforelskelse etter stråelende dager på hingsteutstilling på Nordfjordeid!

Torsdag 4.mai ble årsmøtet i Norges Fjordhestlag avholt på Nordfjord hotell. Møtet ble åpnet av
leder Janne Seilen som blant annet informerte om fjorårets vellykkede arbeid med Barnas
Fjordhestlag, positivt samarbeid med de andre særnorske landslagene og arbeidet opp mot
Landbruks- og matdepartementet.

Regnskapet for 2016 viste et overskudd på over 90.000,- og situasjonen i markedet for fjordhest
har endret seg mye på få år.

Valget gikk fort og greit og tonen på møtet var gemyttlig og særs god. Etter årsmøtet informerte
Siri Furre fra Norsk Hestesenter om statusen i arbeidet med utvikling av bruksprøvesystemet og
hoppelinjeprosjektet.

I år var det kun to påmeldte fjordhester på unghest, hoppe og vallakutstillingen på Jarlsberg
Trabane.

Fullstendig liste over alle som stilte kan dere finne på Norsk Hestesenter sin hjemmeside
www.nhest.no.

Nes Ninja e. Ninjar u.Nes Mona. Dagens fjordhest på Jarlsbergutstillinga, hoppa eies av Lena B.
Lind og er medlem i laget, de ble også invitert til Landsfinalen for unghopper 2017. Vestfold
fjordhestlag gratulerer med utrolig gode resultater og håper vi ser mer til denne flotte hoppa i
fremtiden.

Endelig var det klart for en ny morodag i regi av Vestfold fjordhestlag. Litt regn, litt sol og passe
varmt og med over 50 ekvipasjer vil vi oss godt fornøyd med dagen.
Det var 20 stykker som red dressurprogram for Ina Bakke i ridehuset, og over 30 stykker var med
på gymkhana og turritt. Vi hadde klasser for både store og små, og det vanket mange sløyfer på
slutten av dagen sammen med masse premier. Vi håper alle er like fornøyde som oss, og at det
ikke blir så lenge til neste aktivitetsdag.
Tusen takk til alle som var med å gjøre den etterlengtede morodagen vellykket, både ryttere og
alle som hjalp til.
En ekstra takk til Elisabeth Gustavsen og familien som lånte ut gården sin til oss!

Dette er en dag hvor det inviteres inn mange forskjellige type hesteraser som står utstilt rundt på
bygdetunet slik at folk kan
komme og hilse på og slå av
en prat. Det er en utrolig
hyggelig atmosfære der som
flere bør ta del i.
"I år skulle
Vestfoldmesterskapet i Skeid
arrangeres for første gang, og
i den forbindelse ble vi
invitert til å delta. Her hadde
Akita med føllet sitt Kosita.

vi overhodet ingen erfaring så vi satte opp noen provisoriske hinder hjemme på gården og satte i
gang treninga", forteller Torill Hynne Fjære.
Dette er faktisk ikke så lett som det kan se ut til. Charlotte Rakke og Anna Bol deltok på
skeidkonkurransen sammen med Heidi Gabrielli og Aarnesblakken, mens Akita og føllet hennes,
Fjæres Kosita stod på utstillingen for å vise frem rasen.
Skeid er en ferdighetskonkurranse som er utarbeidet for de norske hesterasene og består av
forskjellige øvelser som setter hestens og rytterens psyke på prøve. Det var en døl som gikk
seirende ut av både den tekniske banen (bildet under) og terrengbanen, men fjordhesten gjorde
også en god figur og må bare hjem å øve litt mer  Alt i alt en utrolig hyggelig dag.

Heidi Gabrielli med Årnesblakken

Charlotte Rakke med hoppa Anna Bol

På Jarlsberg travbane var det igjen duket
for kjørestevne. I år presisjon på den store
banen i midten. Det var presisjon med
innlagt maratonhinder(kombinert
maraton), vi hadde også funnet frem den
gamle brua. Et element som gjør det ekstra
morsomt og utfordrerne å kjøre.
Det var klasser for alle denne dagen,
Miniklasse og LC Utdanning med 2 forsøk
Clear Round, opp til Vanskelig B hvor vi
fikk et forrykende show av Jeanett Lund
Støen og Penlangrug Black Knight.
Til sammen var det 23 påmeldte
ekvipasjer, og 39 starter, noe vi er godt
fornøyd med. Det var 6 fjordhester å se på
stevnet, to hadde reist helt fra Geilo.

Gry Høien og Sandrud Snerten

Vi takker Lardal hesteforening for
samarbeidet, en flott dugnadsgjeng! Og
selvfølgelig alle andre som var med som
kakebakere, speaker og andre roller som
gjør det mulig å gjennomføre en slik dag.

Knut Hove var innleid foredragsholder fra PC Horse. Knut har jobbet som anatom og lærer ved
Ås, og har vært på å utvikle foringsprogrammet PC Horse.
Vi fikk innføring i hestens fordøyelseskanal, bygning, funksjon og hvordan fordøyelsen av
grovfôr, stivelse, sukker og fett henger sammen. Det ble også presentert 10 påstander om fôr og
fordøyelse som vi fikk svar på var "sanne eller usanne" med nøye begrunnelse.
Etter den teoretiske delen presenterte Knut hvordan man bygger opp en egen fôrplan i PC Horse.
Et program hvor man kan legge inn grovforkvaliteten og lage en unik sammensatt fôrplan til egen
hest.
Alle som var på møte fikk en mail med 1 mnd gratisversjon av PC-Horse, det ble servert grøt og
saft til alle 34 som kom. Fôr og fôringsplan er tydeligvis et tema som engasjerer mange, det var
over 40 påmeldte til dette medlemsmøte, men pga ekstremt væromslag og glatte veier måtte flere
melde avbud.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VESTFOLD FJORDHESTLAG
ULF THORESEN ROMMET
JARLSBERG TRAVBANE
21. MARS 2018 kl. 19.00
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Gajs og Bråtens Trollvind

MEDLEMSNYTT 2017
Født 2013 eies av Stine A. Styrvold og er en rødblakk
vallak. Han står for tiden på Søve VGs og blir brukt
til alt mulig.
De har lange klatreturer i skogen, rir mye i hallen og
på utebanene. Nettopp vært og startet på klubbstevne
til Lardal Hesteforening i LD og LC ryttertestene der
han gikk til nesten 60% i LC.
God hest med gode steg og stor arbeidsvilje. De
kjører også mye, og trener ukentlig for Øivind
Mikkelsen som dette fungerer veldig bra! En hest som
fungerer til alt, brukes til alt og er like glad uansett
hva han blir brukt til.

Bilde til venstre:
 Lykke og Vilde Asmyhr klare for
gymkhana på morodagen på Stall-H.

Forsidebilder:
 Stort bilde – Marita Bjørk Kjørbek og
Nordlies Mue e. Gråggi u. Aas Rosa.
Foto: Stine Abrahamsen
 Bilde til vestre Karoline Hynne Fjære
på Akita føllhoppa Kosita
 Bilde til høyre Stine A. Styrvold med
Schelhae's Gajs

skrevet av Torill Hynne Fjære
24.mai 2017 kom endelig det fine lille hoppeføllet, etter Augustus Solberg u. Akita, som
vi hadde ventet på i ikke mindre enn 364 dager. Det ble mange våkenetter og overnatting i
stallen før denne lille kroppen fant det for godt å bli født ute på beitet, mens vi andre var
på jobb og skole. Alt gikk veldig fint og det var Kristoffer som oppdaget at føllet var
kommet.
Akita har vært en helt
fantastisk mor og latt alle
som har lyst komme bort å
klappe og kose med lille
Kosita. Det var hele 20
personer innom og hilste på i
løpet av de første timene.
Kosita har fått en tøff start på
sitt første leveår siden ho var
så uheldig å sette seg fast i
gjerdet og fikk et stygt sår
som det gikk betennelse i og
brukte lang tid på å gro.

Deretter fikk ho en hovbyll og full betennelse her også, så det har vært mye sårrens og
håndtering av lille Kosita, men makan til tillitsfull og snill hoppe skal du lete lenge etter.
Under følger en liten bildekavalkade av Kositas første 8 måneder:

Det har vært med slipp med hingsten til Lars Mangelrød Lauvprinsen. Det var 5 hopper på slippet
Hermine, Ask Lilja, Tunima, Trollmina og Langedrags Hera.
Begge Vestfoldhoppene til Marit Kristiansen Tunima (e. Fløgstad Bruse) og Trollmina
(e.Trollfin) er konstatert drektige, det er også Ask Lilja fra Vegårdshei og Langedrags Hera, hun
står for øvrig også i Kvelde hos Lars på avlsavtale. Det blir spennende å følge disse i 2019!
Lauvprinsen er 2.premiert e.
Perakrossen u.Lauvdokka.
Omtale: Sterkbygd hingst av god
type med pent hode. Velansatt
hals. Steil bog. Godt markert
manke. God dybde og bredde.
Sterkt, velformet kryss. Flate
framknær, ellers gode ledd. Gode
høver. Taktfast skritt. Taktfast
trav, men mangler bogfrihet.
Meget god, rommelig galopp.

Det vil også i 2018 bli mulighet
for slipp i Kvelde.
Kontakt Lars Mangelrød:
906 83 627
lars_96m@gmail.com

Øyvind og Cathrine Askim på tradisjonell kjøring på Flatner. Hemsesvarten 14 år til venstre og
Emil (Øgg Snippen) til høyre. Du kan lese mer tradisjonell kjøring på kjorehest.no – Foreningen
til Kjørehestens Fremme.

June Cecilie Horntvedt og Augustus Solberg var på kjørekurs med Øivind Mikkelsen i våres.
Her siste økt i presisjonstrening. Kjørekurset var på Traut i regi av Lardal Hesteforening.

