Årets hestkar 2019, Jo Kåre Bakke

Å sette pris på en person eller en organisasjon som har bidratt til å fremme hestemiljøet og
hesteaktivitetene på Stavsplassen. I tillegg skal utdelingen være med på å skape blest om Stavsmartn.
Kriterier:
1. Personen/organisasjonen skal på en eller annen måte ha tilknytning til aktiviteter eller
arrangementer på Stavsplassen.
2. Personen/organisasjonen kan f.eks. drive avlsretta arbeid, hestesport, miljøskapende arbeid,
organisasjonsarbeid, eller annen hesterelatert virksomhet.
3. Personen/organisasjonen bør ikke ha drevet dette arbeidet først og fremst for egen vinning,
men av entusiasme og interesse for hesten.
Årets vinner er oppvokst på småbruket Bjørviken på Tessanden. Småbruket var det siste småbruket i
Vågå som fikk traktor, så sent som i 1968. Ei Fjordingsmerr fungerte som arbeidshest og vi kan trygt
si at årets hestkar fikk hest inn med morsmelka.
Mot slutten av -70 tallet kjøpte Jo Kåre sin første hest, en dølavallak ved navn Svarten. Det ble etter
hvert flere hester og oppdrett. Interessen for skoing og hovpleie kom nok med Svarten og skoing
lærte han sannsynligvis av sin svigerfar Jon Mork. Etterhvert økte interessen for skoing og hovpleie,
og Jo Kåre gikk flere kurs på Starum, før han i 2007 tok fagbrevet som hovslager.
Midt på -80 tallet starta Jo og Hans Eilev Bakke opp skogsdrift med hest. De drev både privat, for
Langmorkje Almenning og Mjøsen skog. Der var det behov for stødige hester og vinteren 89/90
kjøpte de hingsten Morkasvarten som blant annet ble brukt i skogen.
Jo Kåre er i dag en av tre eiere av Klones Hest og Hov. Klones Hest og Hov fremstår som et
kompetanseforetak innen sitt fagfelt, de er ikke bare landskjente, men også godt kjent internasjonalt,
noe som i stor grad skyldes Jo Kåres faglige dyktighet inne skoing og hovpleie. Ikke bare er Klones
Hest og Hov en godkjent lærebedrift, men de holder også flere kurs gjennom året, der Jo Kåre ofte er
instruktør.
Hesteeiere reiser lange veger for å få beskjært og skodd hestene sine hos Jo Kåre og hans team. Blant
annet så reiser landets eneste profesjonelle tømmerhestkjører Dag Tore Syversen fra Solør helt til
Vågå for å få skodd sine skogshester, som yrkeskjører er man avhengig av optimalt skodde hester og
det får man hos Klones Hest og Hov.
Jo Kåre er ofte benyttet som instruktør på forskjellige kurs med hest, spesielt innenfor bruk av hest i
skogsarbeid, men også jordbruksrelaterte kurs. Hans lange erfaring fra bruk av hest i praktisk arbeid
kommer til sin rett her. Ikke bare har Jo Kåre erfaring, men han innehar også en formidabel evne til å
formidle kunnskap.
I dag er Jo Kåre leder i Norges Hovslagerforening, Hovslagerforeningen er nå tatt opp som en av
stifterne ved Norsk hestesenter, det er svært sjeldent at en ny organisasjon kommer inn under NHS,
men med Jo Kåre som pådriver og med hans kløkt og innsats ble altså Norges Hovslagerforening
godkjent som en av stifterne av Norsk Hestesenter i 2017.
I tillegg har Jo Kåre i en årrekke vært tillitsvalgt i «Foreningen Arbeidshesten», blant annet som
fylkeskontakt for Oppland. Han har også vært tillitsvalgt i Landslaget for Dølahest. Og Ottadalen

Dølahestlag og Vågå Hingstelag har begge nytt godt av Jo Kåres innsats. Så hans interesse for
organisasjonsarbeid kan sies at har vært og er stor.
Jo Kåre har med sitt fremtredende engasjement vært en av hoved pådriverne for å få NM for
hovslagere til Stavsplassen. I 2005 ble det første norgesmesterskap arrangert på Stavsplassen og har
siden vært avholdt årlig her. I 2019 hadde mesterskapet vokst ut av Gutormshallen og ble flyttet inn i
Hippodromen.
Jo Kåre har også gjennom sitt engasjement i Ottadalen Dølahestlag vært svært positiv til den
permanente flyttingen av Hingstutstillingen til Stavsplassen, noe som var en stor kamp da dette
pågikk i 2008. Stavsplassen fikk tilbake Hingstutstillingen i 2009, 150 år etter den første
Hestetutstillingen i Norge.

Vi kan med trygghet si at Jo Kåre oppfyller alle kriteriene som er satt i statuttene for «Årets hestkar».

