
 

 Hestens dag 2019 

Si
d

e1
 

                

 

 
        Hestens dag - program 

Lørdag 4. mai 2019 kl. 12:00-15:00 
                              GRATIS INNGANG 
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Tidsplan 
12:00   Stevnestart 

12.00   Sprang 

12:15   Dressur 

12:30   Oppvisning med Islandshester 

12:50   Mounted Games 

13:20   Raseparade 

14:15   Ponniløp 

14:25   Ungdomsløp 

14:30                   Middelalderprinsesse 

14:40   Ponnigalopp 

14:50   Tospannkjøring  

15:00   Guidet omvisning i hesteringen (møt opp ved seremoniplass) 

 

Vinn premier i lykkehjulet: 

Det blir opplæring i hestespill inne i kafeteriabygget – alle som spiller kan delta gratis og 

vinne premier i lykkehjulet. 

 

Ulf Thoresens pokalsamling – omvisning 2.etg. i kafeteriabygget mellom 12.00-15.00 

Ulf Sverre Thoresen (født 12. februar 1946 i Larvik, død 11. juli 1992) regnes som Norges 

fremste travkusk gjennom alle tider. Han vant verdensmesterskapet og europamesterskapet 

for travkusker flere ganger. Han vant over 4 000 løp i Norge, i tillegg til flere internasjonale 

storløp. Hvert år arrangeres Ulf Thoresens minneløp på Jarlsberg travbane. 

 

Praktisk informasjon: 

Kafeteriaen er åpen salg av småretter, det vil være salg av grillmat ute på tråkka. 

Toaletter finnes i 1. og 2. etg. i kafetriabygget. 

 

Det er ikke lov å krysse banen på egenhånd - gjør avtale med vaktene! 

 

 

Arrangører av hestens dag: Vestfold Travforbund, i samarbeid med travlagene: Holmestrand 

og Omegn Travforening, Horten og Omegn Travforening, Larvik Travlag, Lågen Travlag, Re 

Travforening, Sandefjord Travforening, Stokke og Omegn Travforening og Tønsberg og 

Omegn Travforening.               Layout: Birthe Austevoll 

https://no.wikipedia.org/wiki/12._februar
https://no.wikipedia.org/wiki/1946
https://no.wikipedia.org/wiki/Larvik
https://no.wikipedia.org/wiki/11._juli
https://no.wikipedia.org/wiki/1992
https://no.wikipedia.org/wiki/Trav
https://no.wikipedia.org/wiki/Jarlsberg_travbane
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RASEPARADE 
Presentasjon av hesterasene: 

 

1. SHETLANDSPONNI 

Navn: Ask fra Dal  

Shetlandsponnien kommer fra Shetland , hvor 

de har vært i flere tusen år. De ble brukt i alle 

typer arbeid. Det er en svært nøysom og sterk 

ponni med godt gemytt som er populær som 

barneponni. De skal være under 107 cm og 

kan ha alle farger untatt prikket. 

Shetlandsponnien er i dag den mest utbredte 

ponnirasen i Norge, og den er en svært 

populær barneponni. I tillegg er den en flott 

turkamerat, og fungerer ikke minst ypperlig 

som travponni og kjøreponni med sine livlige 

bevegelser. 

 

2. DARTMOOR PONNI 

Navn: Buddy Bee 

Dartmoorponnien er oppkalt etter regionen 

den opprinnelig er fra i Sørvest-England. 

Rasen er svært gammel og den er nevnt i 

skrifter så tidlig som i år 1012. Ble brukt 

som kløvhest til gruvene ble stengt og var 

også en god arbeidskamerat for bønder i 

England. 

Den lille, vakre ponnien er hardfør og sterk. 

Den fungerer godt i de fleste 

konkurransegrener innen ridning og kjøring. 

Dartmoorponnien er spesielt god som 

førstegangsponni for små barn fordi den er 

smal over ryggen, er rolig og har lette 

bevegelser for barn å sitte på. I tillegg har den et 

godt temperament. 

 

3. GOTLANDSRUSS 

Navn: Elvis 

Gotlandsrussen er en gammel svensk rase med 

opprinnelse fra Gotland. Det er en sterkbygd og 

allsidig ponni som hevder seg i alle grener av 

hestesporten. Høyden ligger mellom 110cm og 129 

cm og  den kommer i de fleste farger. 

Gotlandsrussen har blitt mer populær i Norge de 

senere årene da den viste seg å være spesielt god i 

ponnitrav. I dag avles den også her i landet, og 

enkelte norskfødte hester begynner å gjøre seg 

bemerket både på travbanen, samt i andre 

disipliner. Gotlandsrussen er en flott barne- og 

familieponni. 
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4. WELSH MOUNTAIN 

Navn: Lanners Pinup Girl 

Sec A (max 122 cm) er en utmerket 

barneponni, og med sine gode bevegelser, 

sitt lille hode og lange hals er den lett for 

små barn å håndtere/ri. 

Welshponnien har i mange år vært kjent 

som den vakreste ponnien i verden. Dette 

har ført til at noen ponnier blir kjøpt og 

avlet på for å gi eieren glede av å beundre 

noe vakkert. Welshponnien er også populær 

for sitt vennlige temperament. 

 

 

 
 

5. ISLANDSHEST 

Navn: Noah fra Vataker (12 år) 

Islandshesten – Gudenes hest stammer fra 

de tidligere vikingerhestene. Da Island ble 

bosatt på slutten av 800-tallet, ble hester fra 

Vest-Norge og de britiske øyer tatt med. 

Islands isolasjon og harde livsbetingelser 

har holdt rasen ren og utviklet den til den 

suverene ridehest som vi har i dag. Foruten 

de kjente gangartene skritt, trav og galopp 

behersker islandshesten i tillegg tølt og 

pass. En god ridehest skal minst være 4-

gjenger, det vil si den må kunne tølte. De 

såkalte 5-gjengerne behersker skritt, trav,  

galopp, tølt og pass. 

 

 

6. NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 

Navn: Forbrigds Sirius  

Nordlandshesten har røtter fra de gamle nordnorske 

hestene som holdt til i områdene rundt Lyngenfjorden i 

Troms, og er den minste av de norske hesterasene.  

Dette er grunnen til at rasen også kalles lyngshest, selv 

om navnet nordlandshest ofte er mer brukt i dag 

Nordlandshesten kjennetegnes ved at den er liten, nøysom 

og utholdende. Hesten er samarbeidsvillig og modig, og 

sies å ha et godt konkurranseinstinkt. 

Den brukes hovedsakelig som hobbyhest, til ridning, 

kjøring og ponnitrav. Det holdes egne konkurranser for 

rasen i Norge, deriblant NM.  

Nordlandshesten Forbrigds Sirius er en av deltakerne ved 

dagens Mounted Games. 
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Holmestrand og Omegn Travforening 

Stft. 1886 
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7. NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 

Navn: Gamnes Glunten (9 år) 

Gamnes Glunten er en allsidig ponni som har 

deltatt i flere ponniløp, distanseritt og 

sprang/dressur stevner  I dag er han i full 

løpsform og gikk siste løp på ponniløpsdagen på 

Biri Travbane 28.04.19 og er å se i ponniløpet 

05.05.19 på Jarlsberg. 

 

 

 

 

 

8. FJORDHEST 

Navn: Poik 

Fjordhesten er en av verdens eldste og reneste 

raser. Den kalles også for fjording, 

nordfjordhest eller vestlandshest, og har blitt et 

nasjonalsymbol for Norge. Fjordingen har i 

mange år vært en viktig del av gårsbruket her i 

landet, og fungert som en god arbeidskamerat 

både på åker og i skog. Den er en sunn og sterk 

hest med et stødig ganglag, og er derfor en 

utmerket turhest som også egner seg godt til 

terapiridning. Fjordhesten er meget allsidig og 

hvert år arrangeres NM for fjordhest hvor det 

konkurreres i ulike ride- og kjøregrener.  

 

 

 

 

 

9. KALDBLODSHEST 

Navn: Lykkje Idunn (4 år) 

Kaldblodstraveren er en av fire norske 

hesteraser (de andre er fjording, dølahest og 

nordlandshest/lyngshest), og er en lettere utgave 

av dølahesten, avlet fram for å få en raskere 

kjørehest. Kaldblodstraveren ble fort en populær 

rase, både til transport og til travløp, da den så 

dagens lys på slutten av 1800-tallet. Veddeløp 

med kaldblodstraver ble innført i 1928, og i 

1937 opprettet Det Norske Travselskap en egen 

stambok for rasen. I dag holdes det ukentlig 

travløp på de tolv travbanene som finnes i 

Norge. 

Kaldblodstravere er stødige, som regel rolige 

med godt lynne. 
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10. DØLAHEST 

Navn:Hemsesvarten (15 år)  

11.  DØLAHEST 

Navn: Øgg Snippen (7 År)  

Her ser vi bilde av dem i to-spann. Begge 

hestene blir brukt allsidig til både ridning og 

kjøring. 

 

 

 

 

 

12. DØLAHEST 

Navn: Gullvår (6 år) 

Dølahesten ble tidligere brukt som arbeidshest på gården, 

men er i dag hovedsakelig erstattet av maskiner. Mer 

sportslige/hobbypregete bruksområder for dølahesten er 

derfor under utvikling, og hvert år arrangeres det NM i bruk 

av døl som omfatter brukskjøring, presisjonskjøring og 

diverse rideøvelser, samt til bruk ved rideturer over fjellet 

eller kjøring. Dølahesten har et naturlig aktivt trav, og dette 

ble utnyttet for å skape den norske kaldblodstraveren på 

1800-tallet. Dølahesten er en hest for alle, som kan brukes til 

alt. Med sitt kalde hode, varme hjerte og vakre ytre sniker 

den seg inn i hjerterota. Den er den største av Norges 

nasjonale hesteraser og er pr i dag utrydningstruet. 

Dølahesten er mellom 148 og 155cm høy, og kommer i 

mange farger; svart, brun, rød, gul, borket, blå (= 

svartskimmel) og andre skimler. Med og uten avtegn. 

 

 

13. GYPSY COB 

Navn: Maurice of Picasso (6 år)  

En Gypsy cob er sigøynerens hest, og stammer fra 

de britiske øyer, avlet for å trekke husvogner og er 

allsidig i bruk. Kjennetegnes ofte med flekker og 

mye behåring, men alle farger og størrelser er å se, 

de kalles også Irish cob, Tinker, og Gypsy vanner, 

alt ettersom hvor de er registrert. De tyngste typene 

ble brukt til å trekke de tunge husvognene. De 

lettere typene 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 Gypsy Cob’en 

verden over som en familie/allroundhest. Den er en 

utmerket turhest, kløvhest, westernhest, super 

kjørehest og gjør seg også bra på dressurbanen og lette sprangbaner. Den er også mye brukt i 

terapiridning 
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14. GYPSY COB 

Navn: Kaupangs Amazing (10 år ) 

Se bildet til høyre. 

 

15. GYPSY COB 

Navn: Tinkertunets Pilgrim 

Gypsy Cob er en kort og kompakt hest av kaldblodsrasen. Den finnes i 

flere typer av størrelser og tyngde. De tyngste skal ha en imponerende 

mengde hovskjegg. Hovskjegget er karakteristisk, og de bør ha en fyldig 

man og hale med god lengde. Flekkete farger i alle varianter, men også 

ensfargede er vanlige. Alle farger unntatt albino er tillatt. 

 

 

 

 

16. AMERICAN PAINT HORSE 

Navn: Dancin Lill King (10 år) 

American Paint Horse og American Quarter 

Horse har i hovedsak de samme genene, men 

er registrert som to forskjellige raser. Det er 

ønskelig at en Paint Horse har flekker og at 

en Quarter Horse ikke har det. Det er tillatt å 

bedekke på tvers av rasene, og om føllet får 

flekker vil det bli registrert som Paint Horse. 

Rasen er typisk kveghest av type, hurtig og 

sterk. Den er svært allsidig og brukes både til 

westernridning, men også til engelsk ridning 

som dressur og sprang. Dette er svært 

intelligente, arbeidsvillige og godlynte 

hester.  

 

17. LIPPIZANER 

Navn: Ayla 

Lipizzaneren som rase er mest kjent 

gjennom de dansende hestene man ser 

ved Den spanske rideskole i Wien. 

Skolen ble grunnlagt i 1572 og ble 

oppkalt etter de spanske hestene som 

ble brukt her i starten. Lipizzaneren 

utvikler seg sent, og det er ikke vanlig å 

ri dem inn før de fyller fire år. Til 

gjengjeld kan de ofte brukes til de er 

godt over tyve år. Lipizzanerføllene blir 

født mørke, men etter hver hårfelling 

blir hårene lysere. De aller fleste blir 

hvite i alderen fire til ti år, men noen forblir svarte eller brune. Den passer spesielt godt til 

dressurridning, men er også en flott kjørehest.  
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18. P.R.E (Pura Raza Espãnola) 

Navn: Juan Pedro (6 år) 

PRE er en gammel rase som kommer fra Spania. Den er elegant 

og atletisk med flotte bevegelser, kraftig nakke og tykk man og 

hale. P.R.E hester er rolige, modige og er en av de mest 

ettertraktede hesterasene i verden. De er gode allroundhester 

som fungerer godt i dressur, akademisk ridning og ikke minst 

til turridning. I tillegg er de gode i haute-êcole dressur, det vil si 

øvelser fra den høyere skole. En slik øvelse kan for eksempel 

være en levade hvor hesten setter bakbeina innunder kroppen 

slik at de kan ta vekten av framparten og løfte forbena fra 

bakken. På denne måten blir hesten sittende på huk. Fra 

levaden kan hesten så gjøre øvelsen courbette som utføres ved 

at hesten hopper fremover fra sin stilling på huk. Dette hoppet 

gjør hesten flere ganger på rad etter hverandre. 

 

 

 

 

19. ARABER 

Navn: JN Bayda Abiya (14 år) 

Araberhesten er en av de eldste, mest renrasede 

hesterasene som finnes. Opp gjennom tiden har araberen 

blitt brukt til foredling av blant annet fullblodshesten og 

varmblodshesten, og i dag har nesten alle andre 

hesteraser noen gener fra denne billedskjønne 

hesten.Araberen er kjent for sin eleganse, edelhet og 

svevende bevegelser. Samtidig er den en meget hardfør 

hest som opprinnelig skulle klare seg under tøffe vilkår i 

ørkenen. Den er hurtig og meget utholdende og er derfor 

utmerket til distanseridning. Ellers en flott allroundhest 

som blant annet brukes til utstilling, show, ridning og 

veddeløp. Den er lærevillig og intelligent.  

 

 

 

20. SHAGYA-ARABER 

Navn: Bilbo db O’Bajan 1885 (11 år) 

Shagya-araberen stammer ifra Ungarn hvor det på 

1800-tallet var et ønske om å lage en rase med 

araberens skjønnhet og utholdenhet, men mer masse. 

Fullblodsaraberhingster ble krysset med lokale 

hopper, og laget rasen som i dag fungerer som den 

ultimate allroundhest; sprang, dressur, feltritt og 

kjøring er alle grener shagya-araberen kan egne seg 

godt i. Shagya-araberen er større og kraftigere enn 

araberen, men ligner ellers mye. Som renrasede 

arabere har shagya-araberen 17 ribbein, 5 lendevirvler 

og 16 halevirvler, i motsetning til andre hesteraser 

som har 18 ribbein, 6 lendevirvler og 18 halevirvler. 
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21. Nederlandsk varmblod (KWPN) 

Navn: Ursule (18 år) 

Nederlandsk varmblod er en forholdsvis 

ny rase som ble til ved å krysse to av de 

nasjonale nederlandske rasene, 

gelderlender og groningen. Denne 

krysningen ble så foredlet ved bruk av 

engelsk fullblod, og senere tilført både 

tysk og fransk blod. Resultatet ble en 

atletisk sportshest med gode bevegelser 

og kraftig bakpart, noe som er spesielt 

viktig for å få en god spranghest. 
Nederlandsk varmblods er, i tillegg til å 

være atletisk, kjent for å være ukomplisert 

å ha med å gjøre, samt arbeidsvillig og 

modig. 

 

22. VARMBLODSHEST 

Navn: Papagayo E. (9 år) 

Varmblodshestene er noe «edlere» 

enn kaldblodshester, med en slankere 

kroppsbygning og kortere og ikke fullt så 

tett pels som kaldblodshestene. I tillegg 

har de sterke, slanke ben, synlige blodårer 

og en høyreist holdning. Papagayo E. er en 

norskfødt og norskeid årgangstopp med 

seire i bl.a. Norsk Travkriterium, Jarlsberg 

Grand Prix, DNTs Høstfinale, Kjell P. 

Dahlströms Minne, Forus Open og Anders 

Jahres Pokalløp hvor han travet 

1.10.6/2100 med toppede ører. 

Høydepunktet i karrieren var VM i New York da Papagayo E. ble verdensmester på ny 

verdensrekord som femåring, og passerte samtidig en million dollar innkjørt i sin 25. start i 

karrieren. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


