
Kjerlingland Hest- og Aktivitetsgård er en Inn på Tunet-gård i Lillesand kommune. På gården tilbyr vi tjenester til

nærliggende kommuner, samt heste- og gårdsopplevelser. Til daglig er det opplegg for skole, psykisk helse og mennesker i

arbeidspraksis. Vi har også andre aktiviteter på gården som Bli kjent med hest kurs, utleie av selskapslokaler, besøksgård

for barnehager, lag og foreninger, Låvemarked før jul og konsertarrangementer. I oppleggene på gården legges det vekt på

opplevelse av mestring, utvikling av selvfølelse og positive opplevelser. Det blir lagt opp til aktivitet og læring, nye

utfordringer og fysisk aktivitet tilpasset hver enkelt.

Hestene er en viktig del av oppleggene på gården. De sørger for at vi alltid har varierte oppgaver til dem som er her, enten

de skal jobbe med selvfølelse, snekring eller matematikk.

Aktivitetene varierer med årstidene, og inkluderer både stell og samvær med hestene, foring og stell av smådyra, ridning,

kjøring, voltige, bakkearbeid, aktiviteter og turer i skogen, høsting, produksjon og tilbereding av mat, og håndverk. Vi

startet med IPT-tilbud i 2008, og har bygd opp bedriften jevnt og trutt til det vi i dag tilbyr. Vi samarbeider med flere

sektorer i nærliggende kommuner, og er en naturlig del av nærliggende kommuners sitt tjenestetilbud. Gården fikk

bygdeutviklingsprisen i 2014

Vi er 10 ansatte som jobber med ulike oppgaver på gården. Vi har ulik bakgrunn og kompetanse innenfor pedagogikk,

psykisk helsearbeid, agronomi, rideinstruksjon og tømring. Noen jobber med dagtilbudene, andre med kursa, mange med

begge deler. Vi har 9 hester til gards. 7 av dem leier stallplass her og brukes en eller flere dager i uka på kurs. Alle hestene

her får altså jobbe med folk på ulike vis, og det virker det som de trives med. De gjør en helt fantastisk jobb for veldig

mange! De trives også med å få vise frem sine styrker og jobbe variert, og det er viktig for oss at de som kommer hit for å

lære om hest erfarer hvor positivt nettopp det er. Vi har kaldblodstravere, PRE, danske varmblods, blanding av døl og

lyngshest, og siste tilskudd: blanding av islandshest og frieser!



Vi kalte det aller første ridetilbudet på Kjerlingland for ‘Bli kjent med hest-kurs’. Etter hvert, når deltakerne også både ble

eldre og langt fra nybegynnere, lurte vi på om vi måtte endre navn. Men vi landet på at det er jo det å bli kjent med hest vi

driver med hele tiden. Ulike hester, forskjellige måter å trene på fra bakken, ryggen, med og uten sal og vogn, ny kunnskap

og kjennskap hele tiden. Vi blir jo aldri ferdig med å bli kjent med hest. Det handler om å bli trygg i stallen, på stell,

hestehelse, håndtering i ulike situasjoner og at ridning og hestetrening kan være så utrolig mye! Helheten, slik at

deltakerne vet litt både om hva det innebærer å skulle ha ansvar for et slikt dyr, og hvor mye glede som ligger i samværet

som ikke bare handler om den tida man har på ryggen. For noen ligger det masse motivasjon og mestring i å skulle øve seg

til å konkurrere i dressur, sprang, voltige eller kjøring. For andre gir det enorm livsglede og mening å oppleve naturen

sammen med en trygg gjeng hester og ryttere. Vi fryder oss over at både hestene og rytterne hos oss er så ulike. Fra

nybegynnere til erfarne hestefolk med ulike mål og gleder. Felles er respekt for hestene og folka rundt oss, gleden over å

lære og være.


