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"Mister Skoies
himself"

I de romslige lokalene på Tredal, nesten så langt sør du kan
komme i Norge, er det høy aktivitet. Flere flittige hender løper
rundt på lageret og plukker varer til bestillinger som har
kommet inn fra nettbutikken. Store paller med hundrevis av nye
varer står klare til å pakkes ut, saler blir justert og reparert i
verkstedet og innimellom kommer det kunder innom butikken.

Som eier av den største enkeltstående hestebutikken i Norge,
har Edmund mye å holde styr på. Men det trives han godt med. 

- Du kan vel egentlig kalle meg arbeidsnarkoman, smiler
han.

Gründer, kremmer og evig optimist
Ferie og fritid er nærmest fremmedord for Edmund Skoie, som
har drevet hestebutikk i over 30 år. Det har ikke bare gått på
skinner, men hardt arbeid, nysgjerrighet og gode relasjoner har
gjort det til en spennende hverdag.

Starten på karrieren som kremmer var forøvrig ikke like hektisk.

- Det begynte med at jeg jobbet som hovslager, og tok med
meg noen grimer og leietau som jeg solgte til kundene.
Sortimentet utvidet seg etter hvert, og da jeg fikk tilbud om å
kjøpe en brakke på Sørlandets Travpark på 90-tallet slo jeg til.
Butikken fikk navnet Sulky og Sadel, og etter hvert ble det så
mye å gjøre der at jeg måtte trappe ned som hovslager,
forteller Edmund.
For å nå ut til flere kunder, tok Edmund rett som det var med
seg butikken på messer og arrangementer. Her var det også
rom for å være litt sosial på kveldstid.

- Jeg hadde ikke peiling på data, internett og alt det der. Men
på en pub, under Oslo Horse Show i 2003, ble jeg oppfordret
til å starte nettbutikk. Den skulle hete Skoies, og med god hjelp
var vi på nett som en av de første hestebutikkene bare noen
uker seinere, sier han.

.

På samme tid kjøpte han og kona Bente gården og
produksjonslokalene til Tredal Seletøyfabrikk. Her ble det lager
for nettbutikken og en liten butikk, etterhvert gikk salget så bra
at Edmund solgte butikken på travparken. Utvalget av varer
vokste, nye leverandører kom til og Skoies fikk egne
kolleksjoner i alt fra dekken til ridebukser.

Gründer, kremmer og evig optimist!

Kjøpte brakke på travparken!
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Hjerteprosjektene

- Etter noen år ble gården for liten, og vi
valgte å investere i et helt nytt bygg noen
hundre meter hjemmefra. Det sto klart i
2017, sier Edmund.

Han omtaler Skoies konsekvent som vi. Og vi,
det er Edmund og kona Bente.

- Jeg har hele veien hatt god støtte i henne.
Hun fører blant annet regnskapet for
bedriften, og setter ned foten når jeg kanskje
blir litt for ivrig, smiler han.

For ideene er mange, og gjennomføringsevnen ikke
så aller verst. Det har blant annet resultert i fem
hestefestivaler hjemme på gården, der hundrevis av
hestefolk har kommet for å se på oppvisninger,
delta i konkurranser med og uten hest og
selvfølgelig gjøre et kupp blant de mange tilbudene
i butikken.

Edmund har også et hjerteprosjekt i
Kambodsja. Under en tur til fabrikken som
produserer Horseware-dekken kom han i
kontakt med hjelpeorganisasjonen Allkids,
som driver et førskoleprogram for fattige
barn i området Sihanouk.

- Vi støtter dem med 200 000 kroner i året,
noe vi er veldig stolte av. Pengene kommer
hovedsak fra vår årlige veldedighetsauksjon,
der både våre kjære kunder, våre trofaste og
rause leverandørene støtter opp om
prosjektet. Vi har tett kontakt med dem som
driver Allkids, vi har besøkt dem flere ganger
og barna våre har jobbet der i perioder,
forteller Edmund.

- Jeg brenner for bredden i
hestemiljøet, og kanskje spesielt for
hverdagsheltene og rideskolene.
Uten dem hadde ikke hestemiljøet i
Norge vært det samme, sier han.
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Hardt arbeid

Men tilbake til butikken. Den har aldri drevet seg selv, og Edmund
legger ikke skjul på at det nå er tøffe tider. Først en pandemi som ga
utfordringer med leveranser, deretter en priseksplosjon på det meste
folk trenger i det daglige. Når mat, strøm og drivstoff koster mer, blir det
mindre å bruke på hesteutstyr.
- Vi har vært gjennom tøffe tider tidligere, finanskrisa var heller ingen
gullalder for oss. Med hardt arbeid, kreativitet, trofaste kunder og gode
kollegaer har vi kommet oss gjennom dette også, sier han med et smil. 

Bedriften har han bygd fra scratch, bit for bit. Uten andre investorer
enn seg selv.

- Man må være litt tøff, av og til må man satse for å overleve. Og man
trenger flinke folk rundt seg. At Skoies er der vi er i dag, skyldes i stor
grad et fantastisk team med dyktige medarbeidere som har lagt ned
en stor innsats. Jeg hadde aldri klart dette alene.

Lidenskap for hest

I løpet av årene har det blitt mange kunder som setter pris på det store
vareutvalget og den personlige oppfølgingen og den hyggelige
stemmen dem møter når dem ringer til vårt kundesenter.

- Vi har alltid hatt fokus på god service. Hestenorge er så lite at vi må få
kundene til å komme igjen flere ganger. Vi gjør alt for å hjelpe så godt vi
kan, og så fort vi kan. Men det er klart, man kan ikke drive butikk i så
mange år uten å skuffe noen kunder. Samlet sett opplever jeg likevel at
de fleste er veldig fornøyd med oss, sier Edmund.

Han er ydmyk og stolt over det han har skapt sammen med Bente. Et
levebrød for familien, en arbeidsplass for 20 personer. Det siste året har
han forsøkt å gi seg selv et lite pusterom ved å ansette en daglig leder,
men Edmund er likevel å finne i butikken nesten hver eneste dag. 

- Jeg føler meg heldig som har fått lov til å jobbe med hest, min
lidenskap hele livet. Selv om jeg har drevet hestebutikk i 30 år nå, er jeg
på ingen måte lei. Markedet utvikler seg, hestesporten utvikler seg og
nye behov skal hele tiden tilfredsstilles. Man må være på hele tiden.  Å
drive hestebutikk er nok ikke for alle, men for meg er det hele livet. Jeg
er veldig stolt over alt vi har fått til, avslutter han med et smil!


