
 

CL Dressage/Camillas Linjer er en liten hestebedrift som 

driftes av Camilla Therese Tafjord. På samboeren Ola 

Grønningsæter sin gård, i ei lita idyllisk bygd på 

Sunnmøre som heter Norddal. Bedriften hadde sin oppstart 

i 2014, og har hatt noen tilholdssteder og forskjellige navn 

og nisjer på veien før man landet på dagens eventyrer med 

samboer og barn og man er blitt familie. 

Camilla reiser bittelitt rundt og holder treninger og kurs og 

behandler hest. Camilla elsker å utdanne seg og kurse seg, 

og mener man aldri kan skaffe seg nok kunnskap innen 

hest. Hun har for eksempel gått utdanning og kurser innen 

både forskjellige terapeutisk behandlingsformer av dyr, 

trener, dommer, hovstell, fôring og horsemanship for å 

nevne noe, og søker alltid ny kunnskap for å kunne bli ett 

best mulig hestemenneske. En liten tanke er at skal man 

holde seg som ett best mulig hestemenneske må man alltid 

søke ny kunnskap, og være nysgjerrig på nye ting og alt rundt hesten. Man må være oppdatert 

og kunne litt om alt. Samtidig er filosofien at man kan heller ikke bli best i alt, og man må 

derfor velge seg ut noen hoved nisjer. Disse er blitt å holde på med avl av sportshest – i 

hovedsak mot dressur, kombinert med treningshester som man tilrir/innrir. Camilla har også 

vokst opp i variert hestemiljø, og er også derfor heldig å ha med seg noe kuskeegenskaper 

som gjør at drømmemålet er at hennes egenavlede og egentrente hester skal være både 

innkjørt og innridd. 

 



Innenfor avlen er målet og kunne nå forskjellige målgrupper. I 

hovedsak er målet å avle friske, sunne sportshester som kan 

passe for det norske markedet, samtidig som man har en liten 

drøm i avlerhjertet, om og kunne lage en stjerne som får ut i 

verden å vise seg med en topprytter! Bedriften har per i dag 10 

avlshopper, og i året 2022 er det ventet 9 føll om alt går etter 

planen. Drømmemålet er at avlsbiten skal kunne bli så 

bærekraftig at man kan belage seg på at bedriften skal kunne 

gå rundt med avlen, oppfôring og tilridning av avkommene på 

sikt. 

Man må være en målrettet og bestemt som person tror Camilla 

selv for å holde motet oppe i en slik hestebransje som hun 

driver, og man må tørre å tenke nyskapende. Det var det som 

gjorde at hun endte opp med å satse på avl da de har tilgang på 

seterdrift om sommeren hvor hestene kan boltre seg fritt i vilt 

terreng! Det å se varmblods ridehest få lov å være 100% hest er 

eventyrisk, og målet er å kunne tenke nyskapende med måten å 

drifte stallen på hjemme også, selv om der er fler hensyn man 

må tenke på når man bygger opp ett hestesenter som skal passe 

for hester i trening. 

Som «hobby», er også Camilla glad i sosiale medier og jobber 

på med å bygge en plattform over nett med fokus på instagram 

og på sikt blogg eller vlogg. Det er her navnet Camillas Linjer 

kom til da filosofien er å kunne få ut veien eller linjene man må 

gå for å bygge seg opp, og ett dressurprogram går i linjer. 

Hun er også ett ekte konkurransemenneske, og det som ligger hjertet nærest er å kunne føle på 

herlig samspill sammen med en hest i dressurrailen på dressurstevner. Drømmemålet er 

skyhøyt, men det koster og være aktiv konkurranserytter som bygger seg opp fra null, så det 

gjelder å holde tungen rett i munnen med friske satsningshester som per i dag er Soros Fellini 

og Østrupgårds Ram-à-jean til daglig kalt Blondie og er blitt en liten mini kjendis! 

Motivasjonen er: «å alltid kunne bli enda bedre enn det man var i går», og ha fokus på å i 

hovedsak konkurrere mot seg selv, og få hestene opp og frem på hestens premisser. 

Ukene går for familien på gården i Norddal i en rasende fart med fullt opp hver eneste dag. 

Det er verdens beste livsstil, og man ville ikke byttet det mot noe! 

 


