
 
 

Vertskapet du møter på Kvistli Islandshester er Anne Margrethe og Morten 
Sæterhaug med sine voksne barn Mathias og Maren.   
Vi er en liten familebedrift med et stort hjerte for Islandshestene våre og 
menneskene som besøker gården vår.  

Kvistli Gård kjøpte vi i 1999, og i 2000 hadde vi vårt første driftsår på ridesenteret.   
Gården ligger ca 900moh. på Dalholen i Folldal Kommune.   
  
Både Anne Ma og Morten har instruktør-utdannelse på islandshest fra Starum.   
Anne Ma har holdt på med hest siden hun var 6 år og bl.a. jobbet med 
temming/trening av hest på Island.   

Morten begynte som 15-åring med hest og er hestefaglært, han jobber nå som 
sensor på eksamener i hestefaget.   
Gjennom hele vinterhalvåret deltar vi selv på kurs for å holde vedlike kunnskap og 
lære mer. Kursene blir arrangert her på gården, eller vi reiser litt ut.   

Vi har også flere år erfaring fra tidligere drift med fjellridning på Dovrefjell, der 
Anne Ma sin far drev med fjellridnining i sommerferiene.   
(viser til drift fra helt tilbake til 1980-tallet og frem til i dag, hvor det ble drevet 
rideferie fra andre overnattingsbedrifter på Dovrefjell. les Varmalækur rideferie)    

Dette har resultert i tusenvis av timer på hesteryggen i fjell, skog og mark.  

Ridesenteret er gradvis blir bygd ut med fine overnattings-fasiliteter til våre gjester, 
stall til hestene, ovalbane og ridebane.  
Gården er et flott utgangspunkt for rideturer i de nærliggende fjellområdene.   
Vi er omringet av Nasjonalparker ( 3 stk!) og landskapsvernområder.   

Området har mye historie å by på.: Kongevegen, Pilgrimsleden til Nidaros, 
Vikinghistorie, Seterdrift og en lang Gruvehistorie.   
I tillegg innehar fjellområdet en veldig spennende geologi, der man lett kan se 
hvordan isen og breene har formet landskapet.  
Våre fantastiske Islandshester tar våre gjester trygt med på tur gjennom frodig 
bjørkeskog, over vidder og opp på fjelltopper i området.  

Er du i ok fysisk form, elsker å være ute i fjellet og liker å drive med hest, så er det 
et supert utgangspunkt for flotte turer i skog og fjell.   
Vi har spennende og varierte turer som passer både for nybegynnere og 
viderekomne.  Yngstemann vi har hatt med på tur har vært 5 år og eldstemann 92 !! 



  
 

 

Dette er noe for folk i alle aldre.   
Flertallet av våre gjester er voksne med hesteerfaring, men vi har også noen tilbud 
som er spesielt rettet mot barn og ungdom.  

 

Nesten 80% av våre gjester er gjengangere som kommer tilbake år etter år!!  

Det tar vi som et komplement og det viser at alle de som jobber her i løpet av 
sommersesongen gjør en fabelaktig jobb!!   
Vi er et godt team og gjestfriheten vi viser gjestene gjør at de kommer tilbake.  

   

I tillegg til fjellridingen så er vi veldig interesserte i avl og det å arbeide med 
unghester. Avlsarbeidet har gitt oss mye på veien. Vi har møtt mange flinke og 
inspirerende folk, og det har gitt oss innblikk i og en bedre måte å forstå 
hestenrasen vi liker så godt.   

Det er utrolig lærerikt og det gir en ekstra stolthet når man kan tilby gode 
hjemmeavlede hester til våre ridegjester.  
Vi har ca 90 hester med stort og smått. Litt over 50 av disse benytter vi i rideferien.   

Vi er også aktive i den lokale Islandshestklubben Hlynur.   
Vi tilrettelegger fellesturer og låner ut hester til klubbens medlemmer som ikke har 
hest.   Vi arrangerer stevner på ovalbanen her hjemme og hjelper til på store 
arrangement som Istølt på Hjerkinndammen og Unghestskue  
Vi er også så heldig at vi får være vertskap for NIHF ́s Fjellfestival for Islandshest, 
der vi igjen har godt samarbeid med Hlynur , NIHF og bedriftene rundt oss.  

Vi er godkjent lærligebedrift og har en lærling i jobb hvert år, vi håper på å 
etterhvert utvide til 2 stk.   
Vi tar så ofte vi kan inn videregåendeelever og studenter for praksisperioder, da vi 
ser verdien i rekruttering til hestesporten og hestedrift.    

Vi møter masse fine unge folk som er nysgjerrige på hest og om man kan leve av 
det.   

 



 

Vi er heldige å ha store områder rundt oss som hestene kan leve ganske fritt.   
Vi tilbyr utgang og beite for andre hester, og vi tar hester inn i temming og trening.  
Kvistli deltar også på et beite-prosjekt inne i fjellet, der unghestene kan få leve 
gjennom hele sommeren som «villhester». Her går hester i alderen 2 -5 år. Dette er 
helt unikt og det gir en god start på livet til hestene.  
  
Sommer og høst går med til å være med gjester ute på tur og vinteren er mer viet 
til direkte arbeid med hestene som vi er så glade i.  

Hver sesong har sin sjarm og det er ikke et kjedelig øyeblikk.  

Med ønske om en God Jul!!!  Hilsen Anne Ma og Morten  

 

Vinterstemnig.  Foto: Sigrid Flatås Storli  

 

 

 



 

Vi koser oss på tur med god mat og drikke Foto : Mette Sattrup 

 

 

 

Fjellfestival. Foto : Morten 

 

 

 



 

 Kos med Hesten.  Foto: Magnus Brunsell 

 

 

 

 



 

 Føll Foto Anna Tryti 

 

 

 

 


