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I dette nummeret kan du blant annet lese om: 
 
Hvordan det var å starte under EM • Fôring av diende hopper 
Skauendagen 2012 • Trygg håndtering av unghest • Siste nytt fra styret 
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Fritt ord�fra styrelederen!
Hei alle sammen. 
 
Da var sommeren på over og høsten har snart blitt til vinter. For mange av våre medlemmer har 
sommeren vært en aktiv tid, med NM-deltakelse og for noen også EM-start. OAFL satte sterkt preg 
på NM med gode resultater, bl.a. fylte de tre lagene våre hele pallen i lag-konkurransen, dette sier 
litt om bredden i laget. Alt dette kan dere lese mer om andre steder i Borken. 
 
Skauen-dagen er også unnagjort med ny rekord i innkjørte penger til laget –i år passerte vi 
kr.13000,-Vi stilte med til sammen 6 hester, Jutulprinsen, Hegglil, Fossumbirken, Norah, Lina og 
Mævind. Mange gode hjelpere, Leif, Jørgen, Per, Irene, Wibekke, Kristine K, Kristine R, Anni, 
Anette, Anja, Arne, Celine, Sofie, et par lokale jenter og undertegnede(håper jeg ikke har glemt 
noen) var alle flinke og gjorde en god jobb. Takk til aktivitetsutvalget som tok ansvar for å få 
gjennomført dette, og spesielt til Arne, som hadde snekret pall, så de som løftet unger på hestene 
slapp å løfte opp fra bakken. 
 
Aktivitetsutvalget har også noen planer utover høsten, oppfordrer herved medlemmene til å delta på 
de aktivitetene som dukker opp – bør være noe for enhver smak, tror jeg. 
 
Regner med at jeg har alle med meg i ønsket om en fortsatt fin høst og vinter med flotte dager for 
hesteaktiviteter.  
 
 - Ka r i 

Styret informerer! 

 

Denne høsten har vært preget av en del arbeid fra styret, som vi håper har fått vist seg for dere 
medlemmer, når Borken kommer ut til dere!  
 
Vi vet det stilles spørsmål til om vi i styret gjør nok for dere medlemmer, men vi håper dere har tillit 
til at vi gjør det vi kan for å holde aktiviteten oppe i styret! Aktivitetsutvalget arbeider for å få til 
stevner og kurs. Vi vil ha et tilbud til alle våre ekvipasjer, og vi ønsker å favne bredt! Men om dere 
lurer på hva vi gjør, eller ikke synes vi gjør nok, ikke nøl med å ta kontakt! Vi blir veldig glade om 
dere vil komme til oss med forslag til hvordan vi kan jobbe bedre!  
 
Ellers kan vi også informere om at OAFL har fått en ny hjemmeside denne høsten, med nytt 
tilhørende mailsystem og derfor også nye mailadresser. Vi hadde litt innkjøringsproblemer med den 
nye mailen, men alle problemer skal være løst, og den nye mailadressen skal være oppe og gå når 
dere får Borken hjem til dere.  
 
Når der gjelder selve Borken beklager vi at denne ikke har kommet ut til dere før nå. Men vi kan 
glede dere med at det snart kommer enda ett nummer ut til dere før jul!  
 
 

Anni  Thea  Kari  Kristine K.   Karoline  Anette 
 

Anine  Sigrid  Kristine R. 
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Trygg håndtering av unghest 
!
Å ha og håndtere unghest er en stor glede og god erfaring, men det er også et stort 
ansvar. Gjennom den omgang du har med hesten, legger du grunnlaget for resten av 
livet dens.  
!
Fra hesten blir født er den fullstendig prisgitt oss, og hva vi velger å gjøre med den. Og det er vårt 
ansvar å sørge for at hesten får dekket alle sine behov, samtidig som den får en trygg og stabil 
oppdragelse.  
 
Jevnlig håndtering er viktig fra heten er veldig liten. Den må lære seg at mennesker er her for å ta på 
den, dra i den, undersøke den og stelle med den. Tilvenning av grime, leietrening og senere 
innridning er alle ting unghesten må gjennom, og det er nettopp hvordan vi gjør dette, som avgjør 
hvorvidt vi får en trygg og rolig hest, eller ikke.  
 
For å forstå unghestens reaksjonsmønster, må man huske at hesten først og fremst er et fluktdyr. 
Men den er også nysgjerrig – og det er noe du kan bruke til din fordel i treningen.  
 
Det kan også være godt for hesten å at flere personer håndterer den, på den måten blir den vant til 
nye mennesker, men det er viktig at de som skal håndtere hesten er like konsekvente som du er.  
 
Hvordan å legge opp treningen finnes det ingen fasitsvar på, men det finnes noen  tips de aller fleste 
kan ha nytte av. Det første er å holde øktene korte. Unghester har ikke like god konsentrasjon som 
eldre, mer erfarne hester, og ved å holde øktene korte, er det lettere å holde den konsentrert og 
interessert. Samtidig risikerer man ikke å overbelaste hesten. For det andre er det viktig å være 
positiv. Berøm all god oppførsel, og gi hesten mulighet til å prøve seg fram. Da blir læring noe 
positivt, og hesten lærer å ta initiativ! Og til sist, vær konsekvent! Det som ikke var lov i går, er heller 
ikke lov i dag – og motsatt. Trygge rammer skaper en trygg hest!  

Utstilling er en av de tingene en unghest med stor sannsynlighet må gå gjennom. Dette bildet er fra 
Momarken i mai 2012. Foto: Thea Marie Livgard 
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Fôring av diende hopper 
!
De fleste føll dier til de er 8-10 måneder gamle, om de ikke blir avvent tidligere. I 
denne perioden er det ekstra viktig at hoppen får tilstrekkelig, og riktig næring.  
 
Hester er fra naturens side laget for å gresse mesteparten av døgnet, og det optimale for de fleste 
hester vil være fri tilgang på grovfor. Dette er imidlertid ikke mulig for alle, og for diende hopper er 
dette heller ikke alltid nok.  
 
Man må derfor supplere med kraftfôr, slik at hoppen får i seg nok og riktig energi. De fleste 
fôrprodusenter har egne typer oppdrettsfôr. Felles for disse er at de har et høyt proteininnhold. De 
fleste har også tilsatt fosfor, magnesium, kopper og sink, mineraler hoppen kan ha lite av etter en 
lang drektighet. Drektige hopper og hopper som dier har også et øket behov for kalsium.  
 
Det er viktig å sørge for at hoppen får dekket sitt behov for tilskudd av mineraler og vitaminer. 
Dersom dette ikke blir dekket gjennom kraftfôret, for eksempel fordi hun ikke kan få den anbefalte 
mengden av kraftfôr, må dette dekkes gjennom andre tilskudd.  Soyapellets kan med fordel 
brukes der hesten ikke får i seg nok protein gjennom andre fôrkilder.  
 
Noen ernæringseksperter anbefaler müsli framfor pellets, da noen hester kan reagere på 
bindemiddelet i pellets. Müslityper inneholder også ofte færre tilsetningsstoffer og har dermed 
med omsettbar energi per kilo fôr. 
 
Det er imidlertid viktig å huske på at selv om hoppen trenger ekstra mye energi så lenge hun 
produserer melk, må fôrmengden økes sakte. Det er også viktig å ta hensyn til hvilke fôrtyper 
hesten tåler, og skal man bytte fôr må dette gjøres gradvis.  
  
Lykke til med deres drektige og diende hopper! 
!
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EM- Fjordhest 2012 

Skrevet av Silje Renate Ruud 

EM for fjordhest gikk av stabelen 3-5 august i Krumke i Tyskland. Fra Norge reiste syv ryttere og en kusk. Beate 
Husken/Lille Engsvangs Lasse, Ida Elin Sunde/Kuling, Cassandre Bach-Gansmo/Flemming, Gina Mo/Tord, Merete 

Sandem/Tord, Ingvild Natvik/Lunner Grom, Helga Rønningen/Rappen og Silje Renate Ruud/Løkkas Brage. 

Norge stilte med ett seniorlag i sprang, ett seniorlag i dressur samt en junior i dressur ( Ingvild Natvik) og en kjøreekvipasje 
(Merete Sandem).  

Reisen nedover startet tirsdag morgen og tok 18 timer. Vi startet i Larvik og tok Superspeed over til Hirtshals. Deretter kjørte 
vi gjennom Danmark og inn i Tyskland. Hestene stod på lastebil som vi hadde leid fra Kingsrød.  Klokken 24.00 tirsdag kveld 
var hestene på plass i stallen i Krumke, og fikk hvile noen dager før veterinærsjekken som var torsdag. Alle de norske 
hestene gikk rett i mellom sjekken uten noen problemer. Dermed var alle klare for start fredag morgen. Denne dagen var 
førsteavdeling i EM individuelt. Førstemann ut var Merethe som hadde kommet frem i 4-tiden på natta og skulle debutere i 
vanskelig dressurkjøring på morgenkvisten. Til tross for en ergerlig feilkjøring fikk Merethe likevel en god prosent, og var 
fornøyd med hesten. (Det er ikke lett å unngå taktfeil /snubling når en skal vise øket trav på en humpete gressbane). 
Deretter var det klart for dressur/junior. Der dro Ingvild til med en 8 plass i klassen. Etter dette var det klart for sprang. Her 
stilte Silje, Cassandre og Gina. Silje var først ut av de norske og hadde en flott runde, men feil og stil i Tyskland er ikke som 
feil og stil i Norge. Neida, her ville de se topunkts sits hele veien og masse ettergift i selve spranget. Dermed fikk Silje dårlig 
betalt av stildommerne og endte på en 19 plass i klassen. Cassandre var neste ut av de norske, men hadde dessverre en 
bom ned og fikk noe fratrekk i poeng, og endte noe ned på listen. Gina hadde også en bom ned og endte på en 14 plass i 
klassen. På ettermiddagen var det klart for dressurekvipasjene. Her stilte Ida, Helga og Beate. I denne klassen endte Ida og 
Kuling på en 4 plass, Helga endte midt på listen. Beate hadde en veldig spent hest som synes publikum og flagg var meget 
skummelt. Hun fikk noen små klikker her og der som dessverre gjorde at hun endte midt på listen i denne klassen.  

Lørdag var det andreavdelig i EM sammenlagt og lag som skulle avgjøres. her startet det med maraton, kun 3 hindre var lagt 
inn, men med knapp tid på E-etappen, var den absolutt fartsfylt med galopperende hester mellom og i hindrene. Merethe fikk 
dessverre en liten klikk i ett av hindrene, men holdt hodet kaldt og hentet seg godt inn. Hun fikk nest beste tid av de startende 
i hinder 1, noe som er en fantastisk prestasjon i et EM 
Så var det klart for Ingvild og Grommen. Hun fikk en veldig kjip start da det viste seg at dommerne hadde fått feil startliste, 
noe som gjorde at Ingvild bare rakk å skritte en kort tur før hun måtte inn å ri. Hun fikk ikke varmet opp i det hele tatt og 
dermed gikk ikke Grommen optimalt heller. Her la moren inn protest, og det viste seg som nevnt å være dommer som hadde 
fått feil startliste. Ingvild fikk ri på nytt, men etter mye diskusjon med dommer fikk Ingvild dårlig betalt for programmet sitt og 
endte på en 17 plass. Litt seinere på dagen var det klart for sprang ekvipasjene. Her dro Gina til med en delt 3 plass i klassen, 
Cassandre på en 5 plass og Silje på en 10 plass. Her var også Ida med og red for laget. Hun hadde en fin runde, men 
dessverre en bom ned. Laget endte totalt på en sølv plass bak Tyskland som tok gull. På bronseplass endte Danmark. På 
kvelden var det klart for dressur. her endte Ida på en 14 plass, Helga midt på listen og i dag igjen var Lasse meget spent og 
endte dessverre lang ned på listen. Dressurlaget endte til slutt på en bronse plass bak, Danmark som tok gull og Tyskland 
sølv.  

Søndag var siste dag og 3 avdeling.  Her gikk det noe bedre med Ingvild og Grommen igjen og de endte på en 8 plass totalt i 
EM for junior. I sprang endte både Silje og Gina midt på listen og Cassandre var igjen plassert. Sammenlagt for seniorene 
endte Cassandre på en meget sterk 5 plass, Gina på en 8 plass og Silje på en 16 plass.  

Merethe kjørte presisjon, men med et høyt tempo datt det dessverre noen baller.  
Så var det klart for dressur ridning. Nå hadde hestene fått på kandaren og da dro Lasse og Beate til med topp plassering og 
vant klassen, mens både Helga og Ida endte midt på listen. sammenlagt ble det 9 plass på Beate, 11 plass på Ida og 14 plass 
på Helga.  

Det var en meget sliten gjeng som begynte å pakke ned alle tingene på kvelden og klokken 22 reiste vi fra stevneplassen.  

Vi ønsker å takke alle som sponset oss på denne turen. dette er noe vi setter 
veldig stor pris på. Tusen takk til alle! 
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En forsinket gratulasjon 
Det er på sin plass at vi også løfter frem de strålende prestasjoner våre ryttere gjorde under 
årets NM. Det er riktignok en stund siden stevnet gikk av stabelen på Voss – men de gode 
resultatene våre ryttere oppnådde under konkurransen, er ikke glemt!  
 
Så gratulerer, og ikke minst tusen hjertelig takk til alle som representerte OAFL under sommerens 
høydepunkt – og spesielt til de rytterne som sikret at OAFL gjorde rent bord under lagkonkurransen! 
 
Vi er så stolte av alle våre ryttere og deres prestasjoner – og vi håper på å se like mange gode 
resultater under neste års NM – og selvfølgelig på alle andre stevner der OAFL er representert!  
 
Kort oppsummert fikk OAFL gull, sølv og bronse i lagkonkurransen, i 6-års BUFen fikk 
Cassandre/Flemming, Stine Anette/Balder Berger og  Ida/Hei Danska, henholdsvis første, tredje og 
syvende plass. Synne/Østlies Kvitnos tok bronse i NM Junior og Sigrid/Hermanto tok sølvet i NM 
Senior! Å være OAFLer  er gøy, når vi har så gode ryttere med oss på laget!  

Har du husket å besøke den nye nettsiden vår?! 
 
Til tross for at den ikke er helt ferdig enda, er vi i styret veldig stolte av vår nye hjemmeside! Her vil 
du finne all informasjon om klubben og våre arrangementer, bildegallerier, stevneresultater, 
fagartikler og annen nyttig informasjon!  
 
Vi jobber også med å få i gang en nettbutikk for OAFLs klubbeffekter.  
 
Så kom igjen! Besøk oss på www.oafl.no! 
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SKAUENDAGEN 2012 
Som dere allerede har lest i lederen, hadde vi vårt beste resultat noensinne 
på dette årets Skauendag, med over 13 000 kroner innkjørt for laget! Vi er 
stolte av resultatet, og samtidig veldig takknemlige for all den hjelp vi fikk!  

 
Gode resultater på arrangementer som dette er avhengig av arbeidsinnsats fra lagets 
medlemmer, og den hjelpen som ytes her – og andre steder – gjør at laget kan drives 
videre med overskudd! Derfor vil vi oppfordre så mange som mulig om å melde seg på 
som hjelpemannskap for neste års Skauendag allerede nå! Vi trenger både mennesker 
og hester, og håper noen av dere har mulighet til å sette av en lørdag neste sommer, slik 
at vi kan satse på å slå rekorden enda en gang!  
 
Her kommer noen bilder fra årets Skauendag (alle bilder er tatt av Anette Larsen).  
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Borken er medlemsbladet for Oslo og Akershus Fjordhestlag! Vi har omtrent 
200 medlemmer med et hjerte som banker for allsidig bruk av fjordhesten! 

Med vårt brede nedslagsfelt er bladet en perfekt arena for annonsering! 
Hvorfor ikke prøve det ut? 

 
For informasjon som hvordan du kan annonsere i Borken, ta kontakt med oss på 

borken@oafl.no 
 

Husk at medlemmer av OAFL annonserer gratis! 


