ÅRSMELDING VESTFOLD FJORDHESTLAG 2018

Fjordhesten og allsidighet, Gry Høien og barna henter juletre. De har i 2018 også startet flere
kjørestevner, og på forsiden ser vi sønnen hennes og Juni Gutt fra Halloween Skeid.

Årsmøte Vestfold fjordhestlag 21.mars 2018
1. Valg av møteleder: June Cecilie Horntvedt
2. Valg av to til å underskrive protokollen: Torill Hynne Fjære og Nina Brodahl
3. Årsmelding: Lest av sekretær. Kommentarer: Ønskelig med antall medlemmer
totalt.
Regnskap: Leder leste opp regnskapet. E
 n merknad fra revisorer: ønskelig med underskrift
av to personer på håndskrevne bilag.
Resultat for 2017 o
 verskudd p
 å 18 5
 57,68
5. Fastsetting av medlemskontingent: Medlemskontingenten blir stående uendret.
6. Valg: Valget ble ledet av Heidi Gabrielli.
Følgende var på valg: Leder: J une Cecilie Horntvedt – gjenvalg 1 år.
Styremedlemmer:
Geir Solberg - gjenvalgt 2 år. Hanna Bolæren Sandvik - valgt for 2 år
Varamedlemmer: Varamedlemmene er på valg hvert år. Rikke Helmine Dahl og Jørn Erik Bøe
gikk av. Varamedlemmer foreslått av valgkomiteen og valgt ved akklamasjon:
1. Marit Steinsholt Kristiansen
2. Antje Heinrich
3. Marita Bjørk Kjørbekk
Revisorer: Tor Gabriel Holtung og Torill Hynne Fjære gjenvalgt.
Nytt medlem til valgkomiteen: Nina Brodahl valgt inn som nytt medlem. Valkomiteen
består da av:
1.Karen Anne Holmefjord 2.Anette Green 3.Nina Brodahl
Ingen i nnkomne saker. 8
 s tk møtte p
 å årsmøtet.

24. april - Medlemsmøte Jarlsberg
Det var planlagt et medlemsmøte med foredragsholder fra Felleskjøpet. Møte ble avlyst da det
var for få påmeldte.

12.mai - utstillingskurs og unghestkurs med Live Enerhaugen og Jack
Andersen
VFHL holdt en vellykket hestedag hos Jørn Bøe og Antje Heinrich på Lerskall den 12.mai.
Kurset med Jack var fulltegnet, og vi fikk til og med en ekstra deltager som trengte hjelp til
hengerlasting helt på tampen. De ulike ekvipasjene fikk hjelp med temming, tømmekjøring og
hengerlasting. Jack ga kyndig veiledning til både unge og voksne hester, og deres eiere og
tilbakemeldingene var utelukkende positive.
Tusen takk for lån av de fine områdene på Lerskall!

2. juni - Jarlsbergutstillingen
●

Flatbys Elinor 7,5-7,5-7,5-7,5-7,5 3.pr

●

Nistugas Villrosa 9-8,5-7-8-8 2.pr Ikv -

●

Svein 8-8-7-6-7 sløyfe

●

Nes Ninja 7-7,5-7-7,5-7 sløyfe

●

Rakne Porsi 8-8-7,5-8,5-8 sløyfe I kv

●

Fjæres Kosita 9-8-8-8-8 sløyfe I kv - kvalifisert til landsfinalen for unge fjordhesthopper
på Seljord. På bildet under er Karoline Fjære til venstre, Kosita og Torill Hynne Fjære.
Kosita ble beste unghest på utstillinga.

●

Nordlis Mie Åpen klasse

Skeidstevne 13.oktover 2018 i regi av Vestfoldskeid og VFHL
Lørdag 12.oktober var til sammen 18 særnorske hester fordelt på 5 fjordinger, 6 døl og 7 n/l
samlet på Melsom VGS sammen med 28 ryttere og kusker, for årets siste konkurranse i skeid.
Denne gangen var det Vestfoldskeid i regi av Vestfold fjordhestlag som stod for konkurransen og
det ble påmeldingsrekord. Tema for dagen var Halloween, og dette viste seg i form av
hinderdekorasjoner samt en uoffisiell konkurranse i beste kostyme. Det ble en lang og vindfull
dag med over 40 starter, men alle var ved godt mot og tilbakemeldingene har vært utelukkende
positive. Christin Pettersen og Poik fra Vestold fjordhestlag stakk av med seieren i vanskelig
rideklasse.

Christin Pettersen og Poik

27.oktober - kjøreskurs med Jack Andersen
Vi arrangerte et miljø, tomme-/kjørekus på Stall Hangus med Jack Andersen som instruktør.
Kurset ble fort fullt, og det var bare fjordhester, nordlandshester og dølahester som deltok. Totalt
var det 8 påmeldte, kurset ble sponset av Fokus Unghest og fjordhestlaget slik at vi kan holde
kursavgiften så lav som mulig. Tusen takk til Hanne og Gustav Winge for lån av bane :) Nytt
denne gangen var at alle som var medlem i en særnorsk raseorganisasjon i Vestfold fikk
medlemspris.

11.november - NM trening hos Kady
En etterlengtet fellestrening i regi av laget ble gjennomført hos Kady Besseberg med 5 påmeldte
fjordhester. Det var to økter på en dag, dressur først og så sprang, en utrolig lærerik dag for alle.
Det var mange varme både hester og ryttere etter endt dag.

Fra venstre første rekke, Marit Kristiansen og Nes Trym, Karoline Fjære med Akita og Eliann
Holtung og Enira. Bakerst Lars Mangelrød og Lauvprinsen til høyre og June C. Horntvedt og
Augustus til venstre.

25.november - programtrening med Ina på AEC
Ina Bakke stilte igjen opp som “dressurdommer” og guidet 10 ekvipasjer gjennom ulike
dressurprogram. Vi hadde leid oss inn i det minste ridehuset på Arneberg Equestrian Center
(gamle Lefdal rideskole) og Ina hadde med hjemmebakst. Dette er en populær dag som gjør at
veien til å starte et ordentlig stevne kanskje blir litt kortere og litt mindre stressende.

Karoline Ronnie og Augustus Solberg

5.desember - julemøte med veterinær Christine Siljedal
Veterinær Christine Siljedal fra Equina, som tilbyr ambulerende veterinærtjenester med
spesialisering i tannbehandling i både Vestfold og Telemark, holdt foredrag for oss på årets siste
treff for VFHL’s medlemmer. Tema var hestens tenner, litt om anatomi og ulike utfordringer
hestene gjerne treffer på i løpet av et langt liv.
Ofte er det dårlige tenner som gjør at den gamle hesten må avslutte livet. Christine demonstrerte
ved hjelp av en hodeskalle fra hest hvor vi fikk se et komplett tannsett. Hun tok for seg tennenes
oppbygging og utvikling, og tegnet og forklarte hvorfor godt tannstell av kvalifisert veterinær med

spesialisering på tenner, i nyere veterinærmedisin, anses som så viktig. Hun snakket om riktig
fôring, og minimalt med sukker i fôret for å forebygge karies. Hun oppklarte noen myter rundt
tannspisser, og hun tok for seg ulike tannstillinger, både den optimale samt vanlige feilstillinger
og hvilke utfordringer det kunne gi.
Videre tok hun kort for seg litt om bitt-tilpassing og slitasjeskader og trykksår etter bitt. Et bitt skal
ikke være for langt, da det kan gi slitasje på første tann. Videre skal hodelaget ikke strammes for
mye, da et for stramt hodelag vil gjøre at bittet ligger med for stort trykk i hestens munnvik, og
dermed kan påføre den trykkskader.
Det var 25 tilhørere på foredraget, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Det var enkel bevertning med gløgg, kaffe og kaker.

Takk til Njål Kverneland som var representant for Vestfold fjordhestlag på årsmøte til
Norges fjordhestlag og takk til Torill Hynne Fjære som reise på høstmøte.

Alme Baronen og Sno, kusk er Lars Mangelrød, fra sommerjobber på Langedrag 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VESTFOLD FJORDHESTLAG
ULF THORESEN ROMMET
JARLSBERG TRAVBANE
27. MARS 2018 kl. 19.00
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Lars Mangelrød sitt første oppdrett etter Lauvprinsen og under Langedrags Hera

Hva har skjedd av medlemsnytt i Vestfold i det siste?
Skeid
I 2018 ble det startet en skeidgruppe kalt Vestoldskeid.
Skeid er navnet på signaturaktiviteten til de tre norske hesterasene og inneholder momenter fra
brukshestridning/kjøring, trail og lignende tradisjonelle grener, samt noe egenkomponert.
Løypene skal inneholde forstyrrelser og for hester, skumle ting som presenninger, plaststrimler,
paraplyer med mer. Det lages en løype som hestene skal forsere, og det finnes både ride og
kjøreklasser, men også leieklasser for å inkludere unge hester. Hestene dømmes både ut fra
lydighet og presisjon i øvelsene, samt hvor miljøsikre de er.
Vestfoldskeid er stiftet som en felles interessegruppe for skeid og inkluderer alle de tre norske
nasjonalrasene fjordhest, dølahest og nordlandshest/lyngshest. Kriteriet for å få starte er at man
har norsk hest. Årsaken til at det er startet en gruppe på tvers av rasene, er for å få til et godt
samarbeid og nok hester til start, samt spre blest om signaturaktiviteten.
Det ble i 2018 avholdt tre stevner, alle med hvert sitt tema. De tre raselagene Vestfold
Dølahestlag, Vestfold Fjordhestlag og Nordlandshest/lyngshestlaget i Telemark/Vestfold, har
stått for hvert sitt stevne.
Det har vært god oppslutning, og engasjementet blant ildsjelene for skeid i Vestfold har vært
stort. De planlegger videre aktiviteter, og det ligger allerede ute invitasjon til 2019’s første
skeidstevne.

Rekruttering og aktiviteter:
Vi har rekruttert noen nye medlemmer gjennom kursene med Jack. Det skal lønne seg å være
medlem i form av hyggelige kurspriser og tilbud på lavterskelnivå til medlemmene.
Det planlegges flere aktiviteter i 2019 og vi tar gjerne imot ønsker fra medlemmene både på
kurs/foredrag, samt kurs eller stevnetreningsønsker.

Stormur islandshestforening og Jarlsberg travbane:
Stormur islandshestforening er en nystartet klubb for islandshestentusiaster i Tønsberg og
omegn. Stormur har inngått en 10 års avtale med Jarlsberg travane, og det planlegges utbedring
av eksisterende spor rundt indre bane for å få en god ovalbane. I tillegg skal banen utvides noe
for å møte kravene til å bli en gædingabane, noe som krever litt større plass. Stormur er tilknyttet
Norsk islandshestforening og har fått innvilget å være arrangør av NM Gædingakeppni i
september 2019.

Stormurs avtale og aktiviteter på Jarlsberg påvirker ikke Vestfold fjordhestlag, eller andre
hesteorganisasjoners mulighet til å anvende Jarlsberg til stevner og treninger, slik vi alltid har
gjort.
Stormur ønsker å være en klubb med aktivitet, og vil tilby ulike kurs og foredrag som også kan
være av interesse for andre hestefolk. Det ligger allerede noen invitasjoner ute.

Fjordhest på Norwegian Horse Festival deltager fra Vestfold
Christin Pettersen og Poik kvaliferserte seg til å starte Norwegian Horse Festival sin Comeback
cup, her er en liten oppsummering av hvordan det var.
I mange år har jeg slitt med helsa, og Poik har på mange måter vært min terapihest. Jeg har i
perioder trent mye selv og i perioder ikke trent han selv, annet enn i lonsje/lange tøyler etc. Poik
selv har startet to NM og et nordisk, senest i 2017. Jeg hadde ikke startet dressur siden 2008,
men kjørte maraton for OAFLs lag i 2010.
I fjor bestemte jeg meg for at jeg skulle satse mot NM fjordhest 2019 i Drammen. Så jeg
oppsøkte hjelp for helseplagene og første hårete delmål var å starte kvalikstevnet til FERD
Comeback cup på NHF. Hadde ikke trua på at det skulle gå veien, men det var hvertfall et skubb
til å komme igang.
Dagen kom og til Melsom bar det. Vi red to ganger til 65,6% i LC:3, og dro hjem med deltakelse
på NHF i lomma! Da var det bare å forberede seg. Mest mentalt!
NHF var en opplevelse!!
Lange dager og 30 000 skritt i snitt pr dag. Vi ankom Varemessa på Lillestrøm tirsdag kveld,
etter tre timers kø siste 700 m. Puh!!Avsluttet kvelden med tapas sammen med noen av
deltakerne, samt Kristin Andresen og Anny Hilde Linden. Der fikk jeg avtalt at Anny Hilde skulle
hjelpe meg på oppvarmingen, som var et tilbud til alle.
Onsdag morgen var det trening og arenarekognisering på arena 2. Poik var fantastisk! Det var
bare å håpe at han skulle være sånn i første avdeling onsdag kveld. Målet var å kvalifisere seg
til a-finale fredag, selv om jeg var fornøyd med å bare få være med i det hele tatt. For en
opplevelse bare å få trene der blant proffe og selveste Märtha! Jeg var nr to ut i første avdeling.
Fikk veldig fin hjelp av Anny Hilde på oppvarmingen, og Poik var egentlig ganske fin inne på
arenaen. Å sitte ned i trav gir ikke akkurat en godfølelse, men det føltes likevel ut som et ok ritt.
Hadde ingen tro på at det skulle gå veien, men takket være ridbar, sindig og stødig hest, så ble
det ble en 3.plass med 64,4% og hovedmålet for NHF var nådd: det ble A-finale!
Torsdag hadde vi lunsj med Kristin Andresen, Anny Hilde Linden og selveste Severo Jurado
Lopez! VIF ikke treningstips, oppvarmingstips og det ble en del snakk om hestens fysiske og
mentale helse. Veldig bra!
På treningen torsdag var Poik også helt super. Selv i det kaoset som det er på slike
oppvarmingsbaner, så beholdt han roen. Helt til fredag og oppvarming for A-finalen..... Poik

hadde jetmotor, spant rundt og var veldig spent. Stewarden måtte leie poik rundt og han var litt
ustyrlig (vel, det kan diskuteres om hun måtte... hun følte vel hun måtte). Med litt hjelp fra Anny
Hilde ble det bedre, men inne på arenaen var det tusen kg i hver tøyle og vi mistet motoren bak.
Gjennomførte uansett uten store feil og til en helt grei prosent (60,645%), men ble forbigått av
flere ekvipasjer som hadde disse problemene i 1.avdeling. Det ble en 8.plass til slutt av totalt 16
deltakere. Men jeg var likevel fornøyd! Vi avsluttet det hele med en æresrunde i (for min del
ukontrollert) galopp. Poik var hverken sliten eller daff etter fire dager på megastevne.
Dette var en fantastisk opplevelse som jeg ikke ville vært foruten, til tross for at stallen ble satt i
karantene grunnet smitten som herjet. Poik ble ikke syk, men alle anbefalte forholdsregler ble
tatt.
Jeg vil anbefale alle som passerer 40 neste år, og som ikke har startet LA siste 10 år, å komme
seg ut og prøve! Opplevelsen var vel verdt alle nerver og penger og slit!
En stor takk til Kristin Andresen og FERD for muligheten!

En liten rapport fra fjordheståret 2018 på Fjære Gård
Fjæres Kosita er Fjære Gårds stolthet om dagen. Kosita er en fantastisk tillitsfull åringshoppe
som fikk en litt tøff start på livet, med en omfattende skade i det ene bakbeinet som føll som
resulterte i en hovbyll og masse ro. Vi var derfor utrolig spent da vi bestemte oss for å ta henne
med på utstilling. Fjæres Kosita ble stilt som åring på Jarlsbergutstillingen den 2. Juni og fikk
resultatet 9,8,8,8,8. Hun ble dermed nr 1 i kvalitet og ikke nok med det. Hun ble også kåret til
dagens unghest av alle raser. Gjett om vi var fornøyde. I tillegg gikk hun videre til dagens hest
og der ble hun nr 3.
Med disse fantastiske resultatene, var Kosita kvalifisert til å delta på landsfinalen for unge
fjordhester på Dyrsku’n i Seljord den 15. Sept. Vi bestemte oss for å melde på til denne
utstillingen også.
Siden Karoline er blitt aktivt medlem i juniorgruppa i Telemark det siste året, ble vi spurt om vi
kunne hjelpe til på Sterke Nils tunet denne helga også, i tillegg til at Karoline og resten av
juniorene i Telemark skulle ha en dressurkvadrilje. Vi reiste dermed oppover med både Akita og
Kosita på hengeren for å tilbringe en hel helg på Dyrsku’n.
Kosita fikk en fantastisk helg med vanvittig mye fin miljøtrening. Hun stod som «klappehest» på
Sterke Nils tunet, ved siden av tivoliet og det var totalt 80-90 000 mennesker innom Dyrsku’n i
løpet av helga. Men høydepunktet var tross alt Landsfinalen for unge fjordhester på søn. Vi
preparerte Kosita etter alle kunstens regler og gjorde oss klare for mønstringen. Regnet øste
ned og dessverre førte det til et mindre publikum, men vi entret ringen spente og
forventningsfulle. Kosita oppførte seg nesten eksemplarisk og vi følte vi fikk vist henne frem så
godt vi kunne. Vi hadde selskap av 3 flotte åringshopper og vi kunne raskt se at Kosita var veldig
liten i forhold til resten av gjengen. Ville det slå ut på resultatet tro? Ja, det gjorde dessverre det
denne gangen, men vi fikk en fantastisk god omtale, med fin, harmonisk unghoppe, med godt

preg og god ramme med korrekte bevegelser. Vi ble dermed 4 av 4, men alikevel godt fornøyde.
Satser på at hun utvikler seg litt videre som 2 åring.

Som nevnt ovenfor, er Karoline og Akita blitt en aktiv del av juniorgruppa i Telemark
Fjordhestlag. TFL fikk i 2018 tildelt en god slump penger fra Frifondmidlene som gjorde at de
kunne sette opp en del treninger i både sprang og dressur, i tillegg fikk de til en treningsweekend
på Rauland. Denne gjengen ble også spurt om å ha et pauseinnslag på Dyrsku’n og det var en
spent gjeng som reiste oppover for å vise frem en flott dressur kvadrilje, sprang og kjøring. Dette
ble svært vellykket og vi var en stolt mammagjeng som stod på sidelinjen og betraktet det hele.
Juniorgruppa jobber nå videre mot neste mål, som er Fjordhest NM på Lier 2019.

Til slutt vil jeg nevne at Fjære Gård høsten 2018 ble en godkjent Inn på tunet gård og i den
forbindelse gikk vi til innkjøp av fjordhesthoppa Mykle Nina som er drektig med Højgaards Nicko.
Så vi venter nå spent på føll til våren.
Mvh
Torill og Karoline Fjære

