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- Hestens bevegelser gir meg verdifull
trening, uten at jeg nødvendigvis tenker
over det. Det er så godt å bare være
sammen med Stjerna, kunne bevege
meg hvor jeg vil og kjenne på friheten. 

- Det gir meg en stor frihetsfølelse
Som 14-åring ble Hannah Lunden alvorlig
skadet i en rideulykke, hun ble lam fra
halsen og ned. Likevel var hun var fast
bestemt på å komme seg opp på
hesteryggen igjen.

Dølahesten Stjerna er tryggheten selv, på
ryggen hennes kjenner Hannah seg fri.
Med spesialtilpasset utstyr fra Skoies kan
hun ri Stjerna helt på egenhånd.

- Når jeg rir, er Stjerna beina mine. Vi kan
bevege oss i terrenget, der det er
vanskelig å komme frem med rullestol.
Det gir meg en veldig stor frihetsfølelse,
forteller Hannah.

Veien tilbake
Hest har alltid vært en stor del av
livet, og til tross for at rideulykken i
2014 påførte henne alvorlige, varige
skader, var det aldri et alternativ for
Hannah å slutte med hest.

- Jeg skada meg i juni, og jeg var
tilbake på hesteryggen allerede i
januar året etter. Da lå jeg bare over
hesteryggen for å se om det gikk, og
det gjorde det, minnes hun.

Intervju med Hannah Lunden Januar, 2023



- Det gir meg en 
stor frihetsfølelse!

Hardt arbeid og utallige timer med
rehabilitering ga etter hvert resultater! 
 Hannah klarte å trene opp overkroppen, og
kunne etterhvert sitte på hesten. Men hun
var avhengig av at det satt en person bak og
støttet henne.

Utviklet nytt utstyr!

Individuelle tilpasninger

- Under et opphold på Beitostølen, fikk jeg ri i en sal med
salstøtte. Da kunne jeg sitte på hesten alene, og det
ønsket jeg å fortsette med hjemme. Jeg fikk en salstøtte
gjennom NAV, men da vi festet denne til salen ble den for
slarkete. Den ga ikke nok støtte. Det var da jeg kontaktet
Skoies, forteller Hannah

I 2019 fikk hesteutstyrsbedriften Skoies støtte fra
Innovasjon Norge til å utvikle et utstyrssortiment
beregnet til ryttere med funksjonsnedsettelser.

- Vi så at det utstyret som ofte ble brukt hadde klare
mangler knyttet til både sikkerhet og funksjonalitet, og det
var få produkter på markedet både i inn- og utland,
forteller butikkinnehaver Edmund Skoie.

I tillegg til å selge et standardsortiment, hjelper også
Skoies med individuelle tilpasninger.

- Ulike funksjonsnedsettelser har ulike behov. I tillegg må
vi ha hesten i bakhodet når vi gjør justeringer av utstyret,
det skal kunne brukes uten at hesten risikerer å få
ubehag eller belastningsskader. 

- Dårlig tilpasset utstyr kan medføre at den terapeutiske
effekten reduseres eller uteblir hos disse rytterne, noe
som igjen kan føre til at mestringsfølelsen og gleden ved
ridningen forsvinner, fortsetter han.

Sammen med salmakerne Arne Kleiven og Hans Tredal,
og ergoterapeut Emilie Charlotte Aslakstrøm fra Hest og
Helse, kartla Edmund hva brukerne av denne typen utstyr
savnet. Deretter startet teamet utviklingen av utstyr som
møter disse behovene, blant annet ulike håndtak som
kan festes på salen, spesialstigbøyler med tåhette og
spesialtøyler.

- Utstyret var ferdig utviklet og kom for salg hos oss våren
2020. Det ble tatt godt imot av mange, sier Edmund.
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Individuelle
tilpasninger

Og hesten, det er selvfølgelig Stjerna. Hun flyttet hjem til
Hannah for tre år siden.

- Det er godt å ha en hest på gården. Den forrige eieren
brukte Stjerna til en rullestolbruker, og før det var hun
terapihest. Så hun passer veldig godt til mitt bruk.
Vanligvis rir jeg en gang i uka, men akkurat nå har jeg
vært gjennom en operasjon som gjør at jeg må ha en
pause, forteller hun.

Når kroppen tillater det, venter nye eventyr sammen
med Stjerna.

- Jeg er veldig takknemlig for at Skoies satser på
individuelle tilpasninger av utstyret, som gjør at at man
uansett skadeomfang eller funksjonsnedsettelse får
muligheten til å ri, sier Hannah.

Å sitte på hesteryggen gjør noe godt, både for kropp og
sinn.

- Hestens bevegelser gir meg verdifull trening, uten at jeg
nødvendigvis tenker over det. Det er så godt å bare
være sammen med Stjerna, kunne bevege meg hvor
jeg vil og kjenne på friheten. Hest vil nok alltid være en
del av livet mitt, avslutter hun.

Dårlig tilpasset utstyr vil også lettere kunne skli,
og dermed skape potensielt farlige situasjoner,
sier Edmund.

Salen til Hannah Lunden fikk flere justeringer
hos Skoies, resultatet er hun godt fornøyd
med.

- Selv om jeg har trent opp overkroppen, har
jeg fortsatt lammelser i fingre og armer. Derfor
er det godt for meg å ha et håndtak jeg kan
holde meg i, sammen med tøylene. Det gjør at
hendene mine blir mer stabile når jeg skal styre
hesten, forteller hun.

Verdifull trening


