
HESTENS DAG
PÅ FORUS TRAVBANE

Lørdag 25. august kl. 11.00 

Travløp - Galoppløp - Montéløp - Gymkhana

Gratis inngang for alle!

Kom og opplev hestesport 
for store og små!

Det blir salg av mat, brus, kaffe og kaker.

 Tøltløp - Presisjonskjøring - Raseparade



 
NUMMERDEKKEN  
hentes i VEKTA.  
Vekta er åpen fra kl. 09.30. 

TUSEN TAKK til alle som stiller opp på  
dugnad for å gjøre denne dagen til en suksess! 

Adr: Forus Travbane, Postboks 70, 4064 Stavanger 
Telefon: 51 81 19 50 Faks: 51 81  19 49 
Kontor: 2.etg, Rex’en Restaurant.  
Kontortid: 08.00 – 15.00 mandag – fredag

www.forus-travbane.no
 
FORUS TRAV AS
Styre 
Tobias Gudmestad Jr. (leder) ,  Knut Oftedal (nestleder), Kjell Øystein Håkonsen, Johannes Vold,  
Atle Erga, Marianne Ellingsen (1. vara)

Administrasjon 
Daglig leder:  Vidar Grundetjern vidar.grundetjern@rikstoto.no  90580844 
Sportsjef:  Lisa K. Johannessen lisakristin.johannessen@rikstoto.no  41428713 
Markedssjef:  Steinar Voll  steinar.voll@rikstoto.no   92826188

FUNKSJONÆRER
Løpsleder: Arvid Erga Plassjef: Andre Brufladt

Løpsreferent: Arvid Erga Plassjef: Trond Olav Salte
Måldommer: Janne Gyland Sanitetstjeneste: Norsk Folkehjelp

Hoveddommer: Åge Edland Veterinær: Nils-Henry Hjertuslot
Dommere: Kjetil Tønnesen Portvakt hesteringen: Klepp og Omeng

Trude Prestun Premiesjef: Mona Belsvik
Hovedstarter: Oddbjørn Rege Seremoniplass: Ragnhild Tjaum

Startere: Willy Erga Banemann: Leif Sele
Ronny Østvold Vektsjef: Kjersti Holme
Kjell Øystein Håkonsen
Tor Magnus Monsen

HESTENS DAG ARRANGERES AV: 

ROGALAND TRAVSELSKAP, JÆREN TRAVKLUBB, SANDNES OG OMEGN TRAVKLUBB, 
STAVANGER TRAVKLUBB OG KLEPP OG OMEGN TRAVKLUBB, I SAMARBEID MED 
ROGALAND TRAVFORBUND OG FORUS TRAV AS.



PROGRAM:

KL. 11.00  1.LØP  PONNILØP - REKRUTTLØP

KL. 11.10  2.LØP  PONNILØP - MONTÉ

KL. 11.20  3.LØP  TRAVLØP

KL. 11.30  4.LØP  TRAVLØP

KL. 11.35 - 12.20    GYMKHANA + VARMING PÅ INDRE 

KL. 12.20  5.LØP  PRESISJONSKJØRING

KL. 13.00  6.LØP  TRAVLØP

KL. 13.10  7.LØP  PONNILØP KAT. A

KL. 13.15 - 14.00    RASEPARADE + VARMING PÅ INDRE 

KL. 14.05  8.LØP  PONNILØP KAT. BCD

KL. 14.15  9.LØP  TØLTLØP ISLANDSHESTER

KL. 14.25  11.LØP  TRAVLØP

KL. 14.35  12.LØP  MONTÉLØP VARMBLODSHESTER

KL. 14.45  13.LØP  GALOPPLØP SHETLANDSPONNI

KL. 14.50  14.LØP  GALOPPLØP 

KL. 14.55  15.LØP  GALOPPLØP

  



Ponniridning og kjøring 
er gratis for alle besøkende, og dere finner 
ponniene og hestene ved 

Rex’en Restaurant på tribunesiden! 

1.løp Rekruttløp Kl. 11.00
Rekrutt - ponni

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk:
1 1 1000 Rambo IV June Marie Idland
2 2 1000 Ture Eskel Erga
3 1 1060 Kempe Sanne Skeie Erga
4 2 1060 Backersdals Schott Live Sølvik Erga
5 1 1100 Stuves Magica Lineah Bø

Nummerdekken: HVITE
2.løp Montéløp Kl. 11.10

Monte kat. BCD
Nr: Spor: Distanse: Hest: Rytter:

1 1 1000 Vilgrim Stine Lode
2 2 1100 Diablo Tonje Gudmestad
3 3 1300 Polina Fri Beate Barka

Nummerdekken: GRØNNE
3.løp Forus Trav AS - løpet Kl. 11.20

20v/80.000, 40v/120.000 st. 200.000
Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:

1 1 2040 Sophus K.G. Lars K. Løkken 62 000
2 2 2040 Lauvås Blid Jan Lauvik 47 000
3 1 2080 Kleppe Dolly Tor Ove Skjæveland 200 000
4 2 2080 Lomebrun Per Jostein Nesvik 174 500

Nummerdekken: GULE



4.løp Eiendomsmegler 1s løp Kl. 11.30
20v/10.000, 40v/25.000 st. 45.000

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:
1 1 2040 Rond Silje Jessen 2 000
2 2 2040 Don Johan Klara Lunde 0
3 3 2040 Tori Sarina Anne Jorun Gudmestad 0
4 4 2040 Håland Kravalline Lars Tjøtta 0
5 5 2040 Skogfaks Ottar Høyland 3 000
6 6 2040 Pinglå Ø.K. Stian Øksnevad 5 500
7 7 2040 Nesvik Trym Kåre Kartevoll 0
8 8 2040 Jåttånut Tulli Anders Osmundsen 0
9 9 2040 Torivinna Rannveig Gudmestad 0

10 1 2060 Kvikk Eng Marit E. S. Svedsen 22 000
11 1 2080 Kolbergs Lillefot Per Skretting 42 000
12 2 2080 Fjellrypa Kristin Horpestad 29 500
13 3 2080 Nelly Martin Soma 43 000

Nummerdekken: BLÅ
6.løp Blest - løpet Kl. 13.00

20v/40.000. St. 100.000 
Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:

1 1 2040 Lady Vegas Tor Magnus Monsen 0
2 2 2040 Sierra Prelong Alf Salte 19 000
3 3 2040 Texas Bonheur Kristin Stokkedal 0
4 1 2060 Queen Of Hill Lars K. Løkken 43 500
5 2 2060 Dickie Dick Dickens Lars Tjøtta 93 000
6 3 2060 Strong Moonshine Torbjørn Gudmestad 86 400
7 4 2060 C.R.L. Tender Motion Bjørn Robert Våland 47 243
8 5 2060 Why Not Lucky Tommy Gudmestad 62 000

Nummerdekken: RØDE

Besøksadresse: Kvalebergveien 31, 4016 Stavanger
Postadresse: Postboks 1015, Hillevåg 4095 Stavanger
Telefon/faks/web: 51 88 99 30/31/ www.biv.no



GYMKHANA ØVELSER

Gymkhana øvelsene vil være å ri sikksakk mellom kjegler, ri mellom bommer, 

hente flagg fra en plass til en annen, samt ri over en liggende palle.

Gymkhana Kl. 11.45
1. kval Nr. 1 Godi Fra Aase Maren B. Nilsen
1. kval Nr. 2 Baldur Fra Kolneset Adele Steinkopf
2. kval Nr. 1 Fiji Omega Maylen Lode
2. kval Nr. 2 Ponnita Oda Sveinsvoll
2. kval Nr. 3 Tomtebo Fredrik Thea Vatne
3. kval Nr. 1 Vilgrim Stine Lode
3. kval Nr. 2 Simson Oda Skrudland
3. kval Nr. 3 Mazetti Beate Barka
4. kval Nr. 1 Victoria Mari Sikveland
4. kval Nr. 2 Lille Laktriz Anngunn Gudmestad
4. kval Nr. 3 Stuves Magica Julie Bø
5. kval Nr. 1 Diablo Tonje Gudmestad
5. kval Nr. 2 Stanley Sina Tjøtta
5. kval Nr. 3 Sir William Maria Meling
6. kval Nr. 1 Qalle Roll Synne Høitomt
6. kval Nr. 2 Backersdals Schott Martine Erga
6. kval Nr. 3 Eigerøy Pelé Karen Håland
Semifinale 1:
Vinner av kval 1:
Vinner av kval 2:
Vinner av kval 3:
Semifinale 2:
Vinner av kval 4:
Vinner av kval 5:
Vinner av kval 6:

FINALE:
V. av semifinale 1:
V.av semifinale 2:

5.løp Presisjonskjøring - Nybegynnere/Travponnier Kl. 12.20
Startnummer: Hest: Kusk:

1 Mazetti Beate Beate
2 Qalle Roll Synne Høitomt
3 Backerdals Schott Eirik Erga
4 Vilgrim Stine Lode
5 Fiji Omega Maylen Lode
6 Tomtebo Fredrik Thea Vatne

Presisjonskjøring - 



4.løp Eiendomsmegler 1s løp Kl. 11.30
20v/10.000, 40v/25.000 st. 45.000

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:
1 1 2040 Rond Silje Jessen 2 000
2 2 2040 Don Johan Klara Lunde 0
3 3 2040 Tori Sarina Anne Jorun Gudmestad 0
4 4 2040 Håland Kravalline Lars Tjøtta 0
5 5 2040 Skogfaks Ottar Høyland 3 000
6 6 2040 Pinglå Ø.K. Stian Øksnevad 5 500
7 7 2040 Nesvik Trym Kåre Kartevoll 0
8 8 2040 Jåttånut Tulli Anders Osmundsen 0
9 9 2040 Torivinna Rannveig Gudmestad 0

10 1 2060 Kvikk Eng Marit E. S. Svedsen 22 000
11 1 2080 Kolbergs Lillefot Per Skretting 42 000
12 2 2080 Fjellrypa Kristin Horpestad 29 500
13 3 2080 Nelly Martin Soma 43 000

Nummerdekken: BLÅ
6.løp Blest - løpet Kl. 13.00

20v/40.000. St. 100.000 
Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:

1 1 2040 Lady Vegas Tor Magnus Monsen 0
2 2 2040 Sierra Prelong Alf Salte 19 000
3 3 2040 Texas Bonheur Kristin Stokkedal 0
4 1 2060 Queen Of Hill Lars K. Løkken 43 500
5 2 2060 Dickie Dick Dickens Lars Tjøtta 93 000
6 3 2060 Strong Moonshine Torbjørn Gudmestad 86 400
7 4 2060 C.R.L. Tender Motion Bjørn Robert Våland 47 243
8 5 2060 Why Not Lucky Tommy Gudmestad 62 000

Nummerdekken: RØDE

5.løp Presisjonskjøring - Nybegynnere/Travponnier Kl. 12.20
Startnummer: Hest: Kusk:

1 Mazetti Beate Beate
2 Qalle Roll Synne Høitomt
3 Backerdals Schott Eirik Erga
4 Vilgrim Stine Lode
5 Fiji Omega Maylen Lode
6 Tomtebo Fredrik Thea Vatne

Presisjonskjøring - 
Startnummer: Hest: Kusk:

1 Kristine Marie Joa
2 Eirik Sindre Thirud
3 Florian Mona Hatteland
4 Linwen Linda B. Thomsen
5 Duchess Torill I. Sigmundsen



7.løp Bygg Industris Ponniløp Kl. 13.10
Ponniløp - Kat. A

Nr: Spor: Distanse: Hest: Rytter:
1 1 1000 Ponnita Oda Sveinsvoll
2 1 1120 Fiji Omega Maylen Lode
3 2 1120 Ødegaardens Tenor Mette H. Mæland
4 1 1160 Dolly S. Asgeir Øksnevad
5 2 1160 Rambo IV Tobias Djøseland
6 1 1220 Camilla B. Beate Barka
7 2 1220 Lille Lakrtiz Anngunn Gudmestad
8 3 1220 Ture Martine Erga
9 1 1300 Kempe Eirik Erga

Nummerdekken: GRØNNE 
8.løp Sig Halvorsens Ponniløp Kl. 14.05

Ponniløp - Kat. BCD
Nr: Spor: Distanse: Hest: Rytter:

1 1 1600 Atcho Mette H. Mæland
2 2 1740 Maiken Tord R. Salte
3 1 1840 Tomtebo Fredrik Thea Vatne
4 2 1840 Backersdals Schott Eirik Erga
5 1 2040 Qalle Roll Synne Høitomt
6 2 2040 Mazetti Holger Barka
7 1 2140 Plexuz Håkon Barka
8 2 2140 Polina Fri Beate Barka
9 1 2280 Fazett Miriam T. Gudmestad

Nummerdekken: HVITE
9.løp Tøltløp Kl. 14.15

Tøltløp
Nr: Spor: Distanse: Hest: Rytter:
1 1 150 Baldur Fra Kolneset Adele Steinkopf
2 2 150 Snotra Från Hällbjans Janette Vagle
3 3 150 Godi Fra Aase Maren B. Nilsen

Nummerdekken: ORANGE

PÅMINNELSE - Alle SKAL kjøre/ri rett vei i banen!



10.løp Sandnes og Omegn Travklubb - løpet Kl. 14.25
20v/300.000, 40v/550.000, 60v/1.200.000

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:
1 1 2040 Kleppe Manden Lars Tjøtta 266 500
2 2 2040 Freddi Kim Gramstad 274 100
3 1 2060 Kolnes Viktor Lars K. Løkken 353 760
4 2 2060 Krøsus Geir Årdal 471 000
5 3 2060 Komnes Judo Sølvi Storhaugen 495 225
6 1 2080 Moe Granar Alf Salte 1 193 700
7 2 2080 Høgda Svarten Leif Arvid Årdal 887 372

Nummerdekken: SVARTE
11.løp Jæren Travklubbs Montéløp Kl. 14.35

monte 20v/200.000, 40v/600.000
Nr: Spor: Distanse: Hest: Rytter: Grunnlag:

1 1 2040 Zenitzia Anette Selliken 110 000
2 2 2040 Lexby Girl Silje Revheim 136 600
3 3 2040 O.K. Giant Sally Lise Hjetland 15 500
4 4 2040 Yor De Landerije Camilla Sund 115 309
5 1 2060 Grey Man Anette Veggeberg 167 000
6 1 2080 Grand Canyon Malin C. Stokke 378 757
7 1 2100 Helmax Egon Hilde Hviding 970 500

Nummerdekken: GULE

12.løp Rogaland Travforbunds Galoppløp Kl. 14.45
Galoppløp 

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk:
1 1 500 Ponnita Oda Sveinsvoll
2 2 500 Fiji Omega Maylen Lode
3 3 500 Simson Oda Skrudland
4 4 500 Ødegaardens Tenor Lene H. Mæland
5 5 500 Odin 608 Celine Tjessheim
6 6 500 Ravn Adele Steinkopf
7 7 500 Jakob Helle Skjølberg
8 8 500 Victoria Mari Sikveland

Nummerdekken: SVARTE

20v/150.000, 40v/300.000, 60v/600.000

10.løp Sandnes og Omegn Travklubb - løpet Kl. 14.25
20v/300.000, 40v/550.000, 60v/1.200.000

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk: Grunnlag:
1 1 2040 Kleppe Manden Lars Tjøtta 266 500
2 2 2040 Freddi Kim Gramstad 274 100
3 1 2060 Kolnes Viktor Lars K. Løkken 353 760
4 2 2060 Krøsus Geir Årdal 471 000
5 3 2060 Komnes Judo Sølvi Storhaugen 495 225
6 1 2080 Moe Granar Alf Salte 1 193 700
7 2 2080 Høgda Svarten Leif Arvid Årdal 887 372

Nummerdekken: SVARTE
11.løp Jæren Travklubbs Montéløp Kl. 14.35

monte 20v/200.000, 40v/600.000
Nr: Spor: Distanse: Hest: Rytter: Grunnlag:

1 1 2040 Zenitzia Anette Selliken 110 000
2 2 2040 Lexby Girl Silje Revheim 136 600
3 3 2040 O.K. Giant Sally Lise Hjetland 15 500
4 4 2040 Yor De Landerije Camilla Sund 115 309
5 1 2060 Grey Man Anette Veggeberg 167 000
6 1 2080 Grand Canyon Malin C. Stokke 378 757
7 1 2100 Helmax Egon Hilde Hviding 970 500

Nummerdekken: GULE

12.løp Rogaland Travforbunds Galoppløp Kl. 14.45
Galoppløp 

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk:
1 1 500 Ponnita Oda Sveinsvoll
2 2 500 Fiji Omega Maylen Lode
3 3 500 Simson Oda Skrudland
4 4 500 Ødegaardens Tenor Lene H. Mæland
5 5 500 Odin 608 Celine Tjessheim
6 6 500 Ravn Adele Steinkopf
7 7 500 Jakob Helle Skjølberg
8 8 500 Victoria Mari Sikveland
9 9 500 Eigerøy Pelé Karen Håland

Nummerdekken: SVARTE



 
PREMIEUTDELING i vekta,  
dekken mottas på seremoniplass.  

13.løp Stavanger Travklubbs Galoppløp Kl. 14.50
Galoppløp

Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk:
1 1 650 Igor Iselin Nygård
2 2 650 Raichu Jannike Fundingsland
3 3 650 Stanley Sina Tjøtta
4 4 650 Pepita Vilde Orstad
5 5 650 Sir William Maria Meling

Nummerdekken: BRUNE
14.løp Sandnes og Omeng Travklubbs Galoppløp Kl. 14.55

Galoppløp
Nr: Spor: Distanse: Hest: Kusk:
1 1 650 Godi Fra Aase Maren B. Nilsen
2 2 650 Baldur fra Kolneset Adele Steinkopf
3 3 650 Snotra Från Hällbjans Janette Vagle
4 4 650 Vilgrim Stine Lode
5 5 650 Avaldsnesguten Vilde Orstad
6 6 650 Tomtebo Fredrik Thea Vatne
7 7 650 Qalle Roll Synne Høitomt
8 8 650 Diablo Tonje Gudmestad
9 9 650 Maiken Hanna Haaland

Nummerdekken: LILLA

DNTs Reglement
Vi følger DNTs Reglement, så husk derfor at påbudt utstyr må benyttes, og at 

forbudt utstyr ikke kan benyttes.

Det er påbudt med godkjent hjelm og sikkerhetsvest! 

Dette gjelder både de som skal kjøre og de som skal ri.

Det er forbudt med bruk av pisk og sporer.



RASEPRESENTASJON
Falabella er en miniatyrhest med alle karakteristike trekk av en fullkomment nedskalert hest. Falabellaen kom-
mer fra Argentina. Julio C. Falabella krysset fram noen velstrukturerte hester som alle var mindre enn en meter 
høye. Familien var ikke fornøyd med dette og begynte varsomt å krysse inn småvokste fullblodshester og ponni-
er fra Wales og Shetlandsponnier, blant annet, og familien har over generasjoner lykkes å avle fram enda mindre 
hester, med vesentlig mer harmonisk utseende enn deres foreldre og redusert høyden til den nåværende standard 
på maks 70 centimeter.
Det fi nnes ett bredt spekter av farger, hovedsakelig svarte, brune, blakke, pinto og nøttebrune. En har også beg-
ynt å krysse inn Appaloosaer på forsøksbasis. Fallabellaer kan variere noe i utseende, avhengig av hvilke raser 
som er benyttet i deres individuelle bakgrunn. Alle har smal, kort kropp, med to ribben og en rygghvirvel mindre 
enn vanlig for hester og ponnier. Leggene er lange og vakre, men noen ganger ikke spesielt rette, noe en forsøker 
å rette på innen avlen. Fallabelaene kan ikke ris, men er pene og kjærlige husdyr. Bruksområdene er som regel til 
oppvisning, familieponnier eller som selskap for større hester.
Den minste Falabella i historien er Little Pumpkin, som var 36 centimeter høy og veide rett over 9 kilo.

Shetlandsponnien stammer fra Shetlandsøyene, nordøst for Skottland, der de har eksistert i mer en 2 000 år. 
Shetlandsponniene ble importert til Skottland og England for å være med i gruvedriften. Til å ha en gjennom-
snittshøyde på 100 cm er de overraskende sterke, de kan trekke det dobbelte av sin egen vekt, noe som er mer 
enn de store trekkhestene klarer. 
På Shetlandsøyene er det et nakent landskap uten trær, men med stein og en tynn jordbunn med stritt gress og 
lyng. Dette har satt sitt preg på rasen, både i utseende og egenskaper, og gitt en hardfør og lite kresen ponnirase.
Shetlandsponni er en svært allsidig ponni som egner seg like godt til ridning som til kjøring. Ponniene er snille 
barneponnier som lærer fort og er gode førstehester, likegodt er de fl otte kjørehester for voksne.
Shetlandsponniene skal være under 107 cm på mankehøyden, og de fi nner i alle farger.

Welsh Mountain/ Welsh A kommer fra fjellene i Wales og ble brukt til ridning. Nå blir den fortsatt brukt til 
ridning, men også kjøring. De er rolige, men kan være stae. De er ikke høyere enn 122cm og regnes ofte som den 
vakreste av alle de britiske ponniene. Den er veldig sterk selv om den ikke er så stor. Den fi nnes i alle hele farger.
Welsh ponni (Seksjon B)/Welsh B. Avlet for å yte er Welsh ponni seksjon B en større ponni med lenger 
steg lengde enn den mindre seksjon A men mesteparten av welsh mountain-ponniens fi ne egenskaper er likevel 
beholdt. Kategori B var opprinnelig en krysning mellom welsh mountain-ponni og welsh cob.
Kjent som en førsteklasses rideponni både for konkurranse- og vanlig ridning.

Welsh Cob er en ponnirase fra Wales. Den er en kraftig og velbygd ponni og den er sterk og fl ink til å ta seg 
frem i ulendt terreng. Welsh cob-en blir gjerne brukt til sprang- eller dressurridning for barn og voksne. Den 
har korte, kraftige ben, mye hovskjegg og tykk man og hale. Cob-en er Welsh-rasens største seksjon, altså D. 
Seksjon D omfatter ponnier på 137 cm og oppover, uten noen øvre grense (over 148 cm er de ikke ponni). I 
virkeligheten er mange av dagens seksjon D Cober 152 cm og mer – noe som gjenspeiler markedets krav. Welsh 
Cob-ponnien har et naturlig talent for sprang, og er nøysom og hardfør. Hodet er en større kopi av fjellponniens. 
Halsen er velformet, og hingstene har en tydelig mankam. Hodet er tørt. Kroppen, «midtparten» av en Cob er 
dyp, skal være godt sluttet og ha velutviklede ribben. Det er stor styrke i rygg og lend. Hovene er alltid velska-
pte, og hornet er som regel spesielt tykt. På hælene ser man silkeaktig hovskjegg. Det er den kraftige bakparten 
og vinklingen i hasene som skaper de storartede cob-bevegelsene

Gotlandsrussen er en gammel svensk ponnirase. Det er funnet benrester fra små hester på Stora Karlø uten-
for Gotland, tidfestet til ca. 3000 år f.kr. Russen har alltid gått fritt omkring i skogene på Gotland. Ved behov har 
en fanget og temt unghester for bruk i landbruket.
I Norge har Gotlandsrussen de seneste år blitt svært populær, blant annet i forbindelse med utvikling av pon-
nitravet. De fl este Gotlandsruss fungerer som barne-/familieponnier. Gotlandsrussen har god allsidighet og kan 
brukes innen trav, dressur, sprang, feltritt og kjøring. De hevder seg på konkurransebanen både i trav og andre 
disipliner. Gotlandsrussen måler 115 – 130 cm på mankehøyden, og alle farger er tillatt unntatt albino, skimmel, 
blakk og fl ekker over ryggen.



Nordlandshest/lyngshest er en norsk hesterase som stammer fra Nord-Norge. Den antas å nedstamme fra 
landhesten som har vært holdt i denne landsdelen gjennom århundrer. Nordlandshest/lyngshest er den fysisk 
minste av de tre norske hesterasene, som ellers omfatter fjording og dølahest.
Den blir mellom 120 og 148 cm i mankehøyde, vanligvis mellom 126 og 137 cm. Den er egentlig en (stor) 
ponni, men typisk hest i utseende.
Rasen har stor fargevariasjon, rød, brun, svart, gul, borket og skimmel av alle grunnfargene. I tillegg har rasen 
sølvgenet som kan gi sølvsvart, sølvbrun og sølvborket. Blåøyd hvit er ikke ønsket men kan forekomme. Farger 
som ikke forekommer i rasen er blakk (som fjordingen), konstantskimmel, fl ekker, prikker og champagnefarger.
I 1930 var rasen utrydningstruet, og en organisert avl ble satt i gang. Under den andre verdenskrig, var rasen 
nær ved å bli utryddet, kun et fåtall hester overlevde de siste krigsårene. Da traktoren tok over i gårdsarbeidet 
på 1960-tallet, var situasjonen fortsatt ikke bra for nordlandshesten. Det var stadig færre som holdt hest og 
mangegode gener gikk tapt.
Det var bare 2 000 eksemplarer igjen av rasen ved årtusenskiftet. I 2005 var det omtrent 3 000 nordlandshester i 
Norge, og det blir årlig født ca. 200 føll. Rasen er fremdeles utrydningstruet.
Dagens hester har utmerkede kjøre- og rideegenskaper og har alltid hatt et allsidig bruksområde. Den har et fi nt 
og rolig temperament. Hesten var tidligere brukt til all slags gårdsarbeid og skysskjøring. Den benyttes mye 
som familiehest fordi den til tross for størrelsen tåler å bære stor vekt og kan meget godt dekke behov både for 
ridning og kjøring. Den er godt egnet til turridning og kløving på grunn av sin styrke og utholdenhet. Den egner 
seg godt som travhest for ungdom, og viser også stort talent for konkurransekjøring og dressur- og sprangridn-
ing, fordi den både er modig, har et godt utviklet konkurranseinstinkt og er smidig og samarbeidsvillig. Hes-
terasen er fi n som «førstegangshest» og kan brukes i alle ridegrener. Hesten er fl ink til å hoppe, og kan bli god i 
dressur. Til terapiridning egner den seg også fordi den har et behagelig bevegelsesmønster.
Nordlandshesten/lyngshesten er kjent for å være ganske sta og egen, men svært allsidig i bruk. Rolig og stødig, 
snill. Den lærer fort hva som er rett og galt, og vet hvordan den kan utnytte enkelte situasjoner. Den har en ofte 
stor personlighet, og hvert individ er helt unikt og ulikt andre

Islandshesten kommer fra Island. Selv om islandshesten ikke er så stor, bærer den lett en voksen person. 
Rasen kan ha fem gangarter: skritt, trav, galopp, tølt og pass. Alle farger er tillatt og de aller fl este farger fi nnes 
(over hundre navngitte). De måler fra 120 – 150 cm i mankehøyde. De er stort sett rolige og følsomme og lette 
å håndtere. Islandshestene kan oppnå høy alder, og det er ikke uvanlig at de blir ridd frem til de er 30 år. De er 
hardføre og kan gå ute hele året. Islandhesten regnes ikke som en ponni, men en hest på grunn av bygning og 
proporsjoner. Islandshesten er en av de eldste hesteraserene i verden.
Den islandske hesten ble brakt til Island da nordmenn fra Vestlandet og Nord-Norge fra år 874 og framover 
utvandret i stor stil (Se Landnåmstiden). Islandshesten nedstammer altså hovedsakelig fra en norsk hestrase, og 
rasen har siden holdt seg ren ettersom Island som øya er isolert fra resten av Europa.
Det var nettopp på grunn av de vanskelige levevilkårene at denne hesten utviklet seg til å bli så hardfør. Natur-
katastrofer har i århundrer nesten klart å ta knekken på bestanden, og i 1780 var det et stort vulkanutbrudd på 
øya. Bare 8400 hester overlevde, men allerede i 1804 hadde bestanden tatt seg opp til 26 000 hester igjen.
Det er ikke importert hester til Island etter 1200-tallet. Grunnen var å bevare rasen ren og fri for sykdommer. 
Denne loven eksisterer fremdeles, og islandshester som blir eksportert fra Island, kan aldri vende tilbake. Det 
vil si at de som deltar i konkurranser i utlandet, for eksempel EM og VM, aldri kan ta med hesten sin tilbake til 
Island. 
Noe av det islandshesten er mest kjent for, er gangartene. Den har som alle andre hester skritt, trav og galopp, 
men i tillegg tølt, som er en fi retaktig gangart, og pass som er en totaktig gangart. 
Islandshesten brukes til ridning og kjøring, samt til konkurranser innen gangartsridning. I tillegg er den en yp-
perlig turhest for ridning i naturen.
I konkurransesammenheng skal rytteren vise frem hestens gangarter. Hesten har enten fem eller fi re gangarter. 
En skal vise frem det beste i hesten, og får bedømmelse ut i fra det som blir vist. Det dømmes ut i fra, takt, 
tempo, form, med mere.
En rir rundt på en ovalbane, der dommerne sitter i midten. Det er en karakterskala fra 0 til 10, der 10 er beste 
karakter. I Norge er det et aktivt miljø, der det om sommeren arrangeres mange stevner. Hver år arrangeres det 
norgesmesterskap, og annethvert år VM og nordisk mesterskap.



Fjordhest eller fjording er en vestnorsk hesterase. Den regnes som en av de eldste hesterasene i verden, 
og som sådan har den mange fellestrekk med ekte villhest. Mest slående er den karakteristiske rett oppovervok-
sende (strittende) manen, som er nesten hvit med en sort rand av hår i midten. Fjordhesten er en av tre nasjonale 
hesteraser, og den regnes som Norges nasjonalhest.
Fjordhesten er en samarbeidsvillig og svært allsidig hest. Hvert år blir det arrangert NM for fjordhest, der det 
blir konkurrert i fl ere grener innen riding og kjøring.
Fjordhesten skiller seg fra andre raser med den blakke fargen og den karakteristiske stående manen. Det mørke 
midt i manen kalles midtstol. Den mørke ryggstripen blir kalla ål. Vanlegvis varierer stangmål mankehøgde 
mellom 135 og 150 cm, men høyder ned i 125 cm og opp i 155 cm er ikke uvanlige. Den blakke fargen fi nnes 
i fem godkjente nyanser (forekomst i parentes): brunblakk (85-90%), raudblakk (5%), ulsblakk (3%), grå (5%) 
og gulblakk (0,5%) (Nestaas, 1996).
Det er i dag cirka 5 500 fjordhester i Norge.
Fjordhesten har blitt eksportert til mange land og fi nnes i dag spredd over store deler av verden. De største 
populasjonene utenom Norge er i Danmark, Tyskland og Nederland. Organisert avl blir også drevet i andre 
europeiske land, i Nord- og Sør-Amerika og i Australia.
Tradisjonelt har fjordhesten vært en arbeidshest. I forhold til størrelsen er fjordhesten svært sterk og egner seg 
godt til tungt arbeid. I dag blir fjordhesten brukt mest til riding og kjøring. Fjordhesten er en svært allsidig hest 
og kan derfor hevde seg på høyt nivå i mange konkurransegreiner. De aller fl este fjordhester starter i pon-
niklasser. Fjordhesten har oftest godt gemytt, og de egner seg ofte som førstehest.
Hvert år blir fjordhest-NM for junior og senior arrangert. Da blir det konkurrert i dressur, sprang og kjøring. For 
å vinne Fjordhest-NM må ekvipasjene ta del i alle tre greinene.

Kaldblodstraveren er en sterk og hardfør kaldblodsrase, populær i Norge. Rasen stammer fra den norske 
dølahesten, og er med tiden blitt foredlet med lettere raser for å få en raskere og smidigere kjørehest. Stamfaren 
til dølahesten og kaldblodstraveren er Veikle Balder (1849 – 1873). Veikle Balder var hovedsakelig en dølahest, 
men oldefaren var den engelske fullblodshesten Odin. Fram til 1870-tallet avlet norske bønder hovedsakelig 
dølahester til arbeide på gårdene. Dølahesten var kjent for sitt gode lynne, villighet til å jobbe hardt og at den 
var økonomisk i drift. Fra 1872 delte man avlen av dølahesten i to. Hestene med best travsteg og som viste stor 
hurtighet, ble avlet for å bli travhester. Disse hestene konkurrerte på islagte innsjøer i Norge. Dette var utgang-
spunktet for kaldblodstraveren. Mange bønder trengte fremdeles dølahesten til hjelp på gården så det ble også 
avlet på hestene som egnet seg bedre til arbeid enn til løp. I dag blandes sjelden kaldblodstraver med dølahest. 
Oppdretter av kaldblods løpshester ønsker ikke å krysse disse med arbeidshester,og omvendt vil oppdrettere 
av døl ha en stabil gårdshest som ofte har andre egenskaper enn en løpshest. Kaldblodstraveren er som regel 
mellom 140 og 160 centimeter høy, noe som vil si at den ligger på begge sider av den såkalte “hestegrensen”. 
De brukes hovedsakelig til trav, men egner seg også som ridehest grunnet sitt ofte gode temperament. Kald-
blodstraveren skiller seg fra varmblodstraveren ved at den er mindre, mer kompakt, har et kortere, mer fi rkantet 
hode med store nesebor, og er kraftigere bygget. Den er mer egnet for norske forhold da den kan utvikle store 
mengder vinterpels, og ikke trenger like mye tepper om vinteren. Den er ikke like rask. Kaldblodstraveren avles 
i Norge, Sverige og Finland, og fi nnes sjelden utenfor Norden

Frieser er en eldgammel varmblodsrase som stammer fra den primitive europeiske skogshesten. Den avles 
hovedsakelig i Friesland på nordkysten av Nederland. På 1500- og 1600-tallet ble andalusiere krysset med 
etterkommere av denne eldgamle rasen. Oppdretterne ønsket å avle frem en arbeidshest. I middelalderen ble 
frieseren brakt til andre deler av Europa, og brukt av riddere som krigshester. I dag gjør rasens stilige utseende, 
fl otte bevegelser og store personlighet den populær som showhest, dressurhest og i kjørekonkurranser.
Frieseren er alltid svart og helt uten hvite avtegn, foruten muligens en hvit stjerne i pannen godkjennes, kun hos 
hopper. Mankehøyden varierer fra 150-170 cm. Frieseren er berømt for sin lange tykke man og hale, som ikke 
skal klippes. Den har et kraftig hovskjegg og er kjent for å ha svarte, sterke og friske høver. Hodet er langt, men 
edelt. Den har en sterk rygg og en vakker buet hals. Man skal ikke være i tvil om hvilken rase det er når man ser 
en Frieserhest.
Den har et majestetisk ganglag med høy kneaksjon. Dens svært gode bevegelser gjør at den passer svært godt 
til de samlende bevegelsene som kreves i dressur. Disse hestene passer spesielt godt til kjøring, dressur, turridn-
ing og som showhest. Den har et temperament som er rolig og liketil, noe som gjør at den er en god familiehest. 
Rasen har også gode og sterke ben.



Dølahest eller dølehest er en norsk hesterase som stammer fra Gudbrandsdalen, der den moderne dølahesten 
kan hevdes å ha blitt skapt på 1800-tallet. 
Dølehest er av type sterkbygd med gode kroppsforhold, gode bein, ledige bevegelser, ærlig, og ikke minst har 
den et rolig og godt gemytt. Størrelsen varierer. Hesten er en brukshest som også har gode egenskaper som fritid-
shest, for eksempel til ridning og kjøring, men den har også egenskaper innen andre former for hestesport.
Helhetsinntrykket varierer fra hest til hest. De viktigste kjennemerker er kjønn, farge og avtegn. Fargene svart og 
brun er dominerende, men det fi nnes også røde og blå hester. Avtegn som stjerne og bless eller i kombinasjon er 
vanlig. Dølahesten er en hesterase som trolig nedstammer fra lokale arbeidshester som gjennom lang tid har vært 
i bruk blant bøndene i Gudbrandsdalen.

Belgisk hest. Den belgiske hesten er en tung trekkhest som opprinnelig stammer fra Brabant i Belgia. Den har 
tidligere vært mye brukt som trekkhest i landbruket, men også i dag er den populær på grunn av sitt gode temper-
ament, sin store trekkraft og evne til å tilpasse seg under alle forhold. Den er robust og god til så vel ridning som 
kjøring. Den Belgiske hesten er den mest utbredte trekkhesten i verden. De fi nnes i forskjellige farger, de fl este 
er brune og brunskimlete. Men det er også blåskimler, rødskimler og sorte hester. Fargen har ingen betydning for 
oppnåelige bedømmelser i utstilling. Den Belgiske hesten er rolig av natur, og omgås voksne så vel som barn. 
Den er en utmerket familie- og fritidshest.   

Tinkerhesten er en veldig gammel rase/type hest. Det er sigøynere/”reisende-folk” i Stor-Britannia som har 
avlet fram rasen. Avlen har pågått slik at de for å få fram den type hest de ønsket, krysset inn fl otte hingster av 
raser som Clydesdale, Shire, Fell, Dales, Connemara og Irish draught. For sigøynerne var styrke, farge og lynne 
det viktigste. 
De senere årene har resten av verden oppdaget tinkerhesten, og eksport har blitt vanlig. Nå avles det derfor mer 
eller mindre kun på tinkerhesten, av den typen de liker best. Hestene har aldri blitt stambokført, men mange 
sigøynere kan stammen på sine hester i hodet, og det på rams.
I dag er det ca 500 tinkerhester i Norge.
Tinkeren er en kort og kompakt hest av kaldblodstype. Den fi nnes i fl ere typer av størrelse og tyngde. Hovskjeg-
get er karakteristisk for tinkerhesten, men fi nnes i varierende mengde på de lette typene. Tinkerhesten har et rolig 
og vennlig lynne, og er snill mot både mennesker og andre dyr. Flekkete hester er mest vanlig, men de fi nnes 
også som ensfargete. Albino er eneste farge som ikke er tillatt. De fi nnes i mankehøyde fra 128 cm til 170 cm.
Tinkeren er avlet frem til å være en trygg og sterk kjørehest. De tyngste typene (også kalt vanner) ble brukt til å 
trekke de tunge husvognene. De lettere typene (også kalt grai og cob) ble mest brukt til å trekke mannens vogn, 
som reiste i forveien for husvognen for å handle osv. Altså en raskere hest. Samtidig ble hestene brukt til ridning, 
på ettermiddager og kvelder, av barna i familiene. Travløp var også vanlig på kveldstid.
I dag brukes tinkeren verden over som en familie/allroundhest. Den er en utmerket turhest, kløvhest, western-
hest, super kjørehest og gjør seg også bra på dressurbanen og lette sprangbaner. Den er også mye brukt i terapi-
ridning.

Varmblodstraver er en hurtig travhest, som ved siden av kaldblodstraveren utgjør de to retningene innenfor 
travhestmiljøet. Varmblodstravere er normalt omkring 150-170 cm i mankehøyde. Det fi nnes mange forskjellige 
raser med ulik opprinnelse: for eksempel Amerikansk Standardbred, Russisk Orlovtraver og Fransk traver. Av 
disse er standardbreden raskest, og vanligst i Norge. Varmblodstraverene er normalt snille og ukompliserte hester 
å ha med å gjøre.

American Saddlebred er en hesterase som opprinnelig kommer fra de amerikanske sørstatene.
Rasen gikk tidligere under navnet Kentucky saddler, og bygger på den gamle narraganset-traveren og den ka-
nadiske traveren. Den ble etter hvert foredlet gjennom bruk av engelsk fullblod og morganhester.
Amerikansk saddlebred egner seg godt som ride- og kjørehest. Den er en intelligent hest med vennlig lynne og 
kombinerer fart med naturlig balanse. Hestene blir vist i ringen som tre- eller femgjengere (avhengig av hvor 
mange gangarter den behersker). En hest som kan vise frem skritt, trav og galopp med høy kneaksjon kalles en 
tregjenger, mens en femgjenger i tillegg behersker en langsom fi retaktig gangart, og en rask tølt. Saddlebred er 
en god og utholdende allroundhest med gode sprangegenskaper. Man ser den imidlertid helst i showringen, hvor 
de medfødte imponerende gangartende fremheves ved at høvene får vokse seg svært lange, med hjelp av tunge 
sko. De har mankehøyde fra 153-163 cm, og fi nnes i alle hele farger.



DNTs Reglement
Vi følger DNTs Reglement, så husk derfor at påbudt utstyr må benyttes, og at 

forbudt utstyr ikke kan benyttes.

Det er påbudt med godkjent hjelm og sikkerhetsvest! 

Dette gjelder både de som skal kjøre og de som skal ri.

Det er forbudt med bruk av pisk og sporer.

Araberhest er en hesterase som svært mange av verdens hesteraser kan føre blodslinje tilbake til. Den sies å 
være opphavet til alle hesteraser. Denne eldgamle rasen oppsto i ørkenen et sted i Midtøsten, muligens på Den 
arabiske halvøy, så langt tilbake som cirka 2500 år f. Kr. Beduinene betraktet araberhesten som en gave fra Gud, 
og innførte selektiv avl allerede på denne tiden. Takket være dette har mange av dagens arabere stamtavler som 
fører helt tilbake til denne tiden. På 700- og 800-tallet sørget de muslimske hellige kriger for at araberhesten ble 
spredt utover store deler av den verden som den gang var kjent. I dag er araberhestens allsidighet og påvirkning 
på andre raser verdsatt over store deler av verden. Skjønnhet, eleganse og edelhet, kombinert med en høyreist 
holdning, klassiske linjer og fl ygende/svevende gange kjennetegner den typiske araberhesten. Temperamentet er 
livlig, men forsiktig. Araberhesten anses å være intelligent, lettlært og tillitsfull, utholdende, lettforet og svært 
tilpasningsdyktig. Syn og hørsel er meget god. Mankehøyde er 146 - 160 cm. Araberen utmerker seg i distanseritt 
og er svært allsidig. Den blir brukt til ridning og kjøring og alle typer disipliner, inkludert western. Mange er med 
i NM i distanseritt. Mange araberhester egner seg også meget godt i sprangridning.

Andalusier eller P.R.E. er en hesterase som kommer fra den iberiske halvøya. Den var den beste krigshesten 
i romertiden og under den greske storhetskrigen. Navnet andalusier stammer fra Andalucia i Sør – Spania, mens 
ordet pura rasa espanol betyr «renraset spanjol». 
Dagens andalusiere stammer rett fra de modige krigshestene. I 1567 grunnla kong Felipe II den kongelige stall 
og stutteri, der han håpet og forbedre andalusieren og dermed folkets interesse for rasen ved og tilføre andre 
blodslinjer. Han kalte andalusieren for «den spanske hest». Ikke før i 1572 ble andalusieren betegnet som en egen 
rase, og fra da av har Kong Felipe brennmerket alle sine hester med en kronet R. Senere ble det åpnet en stambok 
for å bevare rasens renhet. Denne boken heter «Registro de Caballos Españoles y Hacas».
Rasen er kraftig og muskuløs, men samtidig elegant. Den er godt kjent for sine gode bevegelser, som gjør den 
perfekt for dressur og klassisk ridning. Ellers kan den også brukes som fritidshest. En ordentlig andalusier er 
modig, fyrig, medgjørlig og utrolig snill. I Spania brukes rasen mye til tyrefekting, og i den klassiske rideskolen. 
Hesten fi nnes i alle farger, men for kort tid siden var bare brun, sort og skimmel godkjente farger.
Andalusier-hopper skal være minst 150 cm og hingster minst 152 cm i mankehøyde.

Friesere fra Soma Friesergård er mastere på Forus Open



MAT blir servert på 
Red Nible (øverst på tribunen). 

Her blir der servert pølsestappe, 
kjøttkaker, lapper, is, brus + mye mer!

Pølser, is og brus kan kjøpes i 

Travkroa i Hesteringen over Vekta.
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