
Lunde hest og fritidsgård

Lunde hest og fritidsgård eies og drives av Mina og Njål Lunde, der 
Mina har ansvar for den daglige driften. Njål hjelper til med alt som 
trengs. Vi er lokalisert i vakre Suldal, innerst i ryfylke i Rogaland.

Lunde hest og fritidsgård er et resultat av å leve ut drømmen sin.
Drømmen om å gjøre hobby om til jobb.
Gården er Njåls barndomsgård, hvor det er drevet tradisjonelt landbruk 
og melkeproduksjon i generasjoner. 
Men gården er liten og 
investeringene som måtte til for å 
henge med i den bransjen var 
store. Så i 2017 blei 
melkeproduksjonen på gården 
avviklet, og prosessen med å drive 
med hest og «inn på tunet» på 
fulltid for Mina begynte. 
Fjøset ble bygd om til stall, 

låven ble pusset opp 
og bygd om til 
sauehus, salrom, og 
oppholdsrom. 



Ridebane blei opparbeidet og papirmølla med å bli godkjent inn på tunet 
gård var i gang. 
Etter utallige timer med egeninnsats noe innleid hjelp og mye 
papirarbeid, kunne vi høsten 2019 stolt si vi var godkjent inn på tunet 
gård og kunne ta i mot folk.
 

Vi fikk avtale med kommunen som bruker oss 
til alternativ opplæringsarena for elever som 
av ulike grunner ikke helt passer inn i A4 
skoledagen. 
Her får de være med i det daglige arbeidet på 
gården, stall arbeid, foring, ridning, klipping 
av sau, gjerding og annet som må til for at 
dyr og mennesker skal ha det bra, dette gir de 
et meningsfult og godt avbrekk fra hverdagen.

Ponnipatruljen er et tilbud 
til de minste, fra 4-8 år. 
Her får de komme å være 
med å stelle ponnier, lett 
stallarbeid og ridning eller 
kjøring. De får lære at det 
er mye mer en ridning å 
drive med hest. Og de får et 
godt grunnlag for videre 
ridning og hestehandtering.



Så har vi vanlige ridetimer, vi har stort fokus på godt miljøtrente og 
trygge hester, og god hestevelferd er i 
fokus, vi har små grupper på 1-3 
ryttere per time og dette gir 
mulighet for å utfolde oss litt mer 
og variere innholdet i timene noe 
mer enn store rideskoler. vi bruker 
både nærområdet til tur og 
ridebanen. 

Vi er opptatt av mye utetid, hestene går i flokk på store områder hele året 
og alle hestene er barfot. Mina er utdannet barfottrimmer.



Vi tar og på 
litt enkle 
kjøreoppdrag, 
rødekors ferie 
for alle er her 
et par ganger 
i året, og vi 
prøver å holde 
kjørekurs 2 
ganger i året 

for å lage et miljø for kjøring også. 

Vestlandsværet er slett ikke alltid like koselig, med mye vind og vær, så nå 
er ridehall under bygging. Denne blir bygget i samme stil som låven og 

blir bygget i gammel 
stavkonstruksjon, noe 
som er ganske unikt 
for et så stort bygg. 
Etter planen skal 
denne stå ferdig 
våren 2022.
Når hallen er oppe 
blir det lettere å holde 
mer helgekurs, og vi 
ønsker også på sikt å 

kunne gi et tilbud til brukere som er mer avhengie av mer stabile vær 
forhold.


