
 Velkommen til fjells og Myhre Gård! 

 
 

 
Myhre Gård ligger ved inngangen til Jotunheimen Nasjonalpark. Kun 4 km fra helårs 
turistdestinasjonen, Beitostølen, i Valdres. Gården eies og drives av familien Hedalen/Skaret 
bestående av Vemund og Grete, samt barna Eskil, Emil og Eiril. 
 
Gården har vært i familien til Grete gjennom flere generasjoner. Det var opprinnelig et 
tradisjonelt melkebruk, men da de tok over gården i 2001, ble barndomsdrømmen til Grete, en 
virkelighet. Kuene ble byttet ut med hest og de begynte å arrangere rideturer i fjellet og 
rideundervisning på gården. 
 
Med nærheten til fjellet og stølsområdet bare et «steinkast» unna gården, ligger den ideelt til for 
gode naturopplevelser på hesteryggen, i et aktivt stølsområde med mange historier og 
tradisjoner. Kort vei er det også til høyfjellet og de majestetiske tindende i Jotunheimen 
Nasjonalpark. 
 

 



 

 
 
 

 
 
Turridning og Rideferie 
Myhre Gård tilbyr rideturer i fjellet. Alt fra kortere turer som barneridning, halvdagstur og 
dagstur. Til overnattingsturer på 2-3 og 4 dager. Turene kan tilrettelegges for alle. Alt fra øvde 
ryttere som ønsker mer fart og vanskeligere terreng, lett øvde som ønsker litt tempo og 
utfordring. Til helt nybegynnere og familier med barn som ønsker en opplevelse sammen, i rolig 
tempo og lett terreng.  
 

          
 

«Det er en stor glede å kunne gi 
andre en trygg og god 
opplevelse sammen med 
hestene. Opplevelsen av 
mestring uansett nivå og alder 
og gode naturopplevelser. 
Samspillet med hesten og de 
ekte tilbakemeldingene den gir 
oss, uavhengig av vår bakgrunn 
eller forutsetninger. Vi ønsker 
at alle, uavhengig av fysiske 
eller psykiske utfordringer, 
alder eller erfaring, skal ha 
mulighet til å få en fantastisk 
opplevelse sammen med våre 
hester» - sier Grete 
 

Grete vokste opp med hest som sin 
største lidenskap. 
 
Hun har siden ung alder jobbet med 
hest i turistridning, samt jobbet mye 
med hest i tilrettelagt ridetilbud. 
 
Sammen med Vemund har hun bygd 
opp en solid og god bedrift rundt 
hestevirksomheten. Et helårsdrevet 
hestesenter som stadig er i utvikling. 
 
 



          
 
Rideleir 
Rideleir arrangeres i alle ferier. Vinterferie(uke 8 og 9), påskeferie, 5 uker om sommeren (uke 
25,26,27,31 og 32)og høstferien(uke 40 og 41). 
 
 I sommerferien arrangeres det og egen sprangleir og ungdomsleir for de fra 13 år og oppover. 
Under rideleiren bor man i hyttene på gården og alt av måltider, ridning, teori og kveldsaktivitet 
er inkludert. 2 rideøkter hver dag. Hvor man kan ri både sprang, dressur, sitstrening, timer med 
barbak ridning, på tur mm. En av dagene har vi og på feltrittsbanen, hvor alle får prøve seg på å 
ri og hoppe i terreng, utifra det nivået man er på. 
 

  



 
 
Helgekurs 
I høst, vinter og vår semesteret arrangeres det ulike helgekurs på gården. Både innen dressur og 
sprang. Men og egne -Helgekurs for voksne, -Helgekurs for foreldre/barn, Helgekurs for ungdom 
og Familieweekender. Det kan være ulikt nivå på alle helgene, da vi deler inn gruppene etter 
nivå på rytterene. Så selv far kan bli med;) 
 

  
 
 
I tillegg har gården egen rideskole og tilrettelagt ridetilbud for lokale innbyggere. 
 
Myhre Gård har i dag 2 staller med totalt 24 bokser. Utegang for rideskole hestene, utebane og 
en oppvarmet ridehall på 61*22,5m med ecotrack ridebunn. I tillegg har gården hytter på tunet, 
hvor det er mulighet for overnatting. Selskapslokalet i 2. etg på ridehallen med panomramavindu 
inn i ridehallen. Salen, som selskapslokalet heter, brukes til alt fra bryllup til kurslokale, 
bespisning under rideleir og ulike kurs mm. Gården har egen feltrittsbane og milevis med 
turstier i området rundt gården og innover i fjellet. 
 



  
Med utsikt til ridehallen fra selskapslokalet, Salen.     Ridehallen er pyntet til vår årlige Cowboyfest i okt. 
 
I tillegg til hestedriften er det også kennel på gården. Hvor vi tar imot oppstalling av hunder for 
andre. Vi har og flere ulike dyr på gården som sau, geiter, høner, kaniner, katter osv.  
 
Etterhvert som bedriften har vokst har bedriften fått flere flink ansatte i staben. En autorisert 
rideinstruktør, en stallmedarbeider, med veterinær assistent/dyrepleier utdannelse, og en lokal 
deltidsguide fast gjennom hele året. Vi tar og imot lærlinger og praksiselever fra 
ridelærerutdannelsen, hestefag, hestelinjer og ungdomsskoler. 
Når det er sesong trenger vi flere til å hjelpe oss. Da er vi totalt 8-9 guider og instruktører. I 
tillegg til flere stallmedarbeidere, kjøkken og vaskehjelp.  
 

   
 
 
Hestene 
Hestene på gården går i flokk. Dette er viktig, ikke bare for at hesten skal få utfoldet sine 
naturlige instinkter, men og for sikkerheten for våre ryttere. Da hestene ved å gå i flokk har en 
tydelig rangordning og er trygge på hverandre. De går og på utegang, med mulighet for å komme 
i stallen om natten, for de som har et behov for det. 
 

   
 
Siden vi har så mange ulike tilbud, trenger vi mange ulike hester både av størrelse, kompetanse 
og gemytt. Vi har i alt 30 hester. Alt fra fjording, oldenburger, nordlandshest, lippizaner, 



shetlandsponni, dølahest, welsh, knabstruber, dartmoor ponni, islandshest og flere ulike 
spennende kryssninger.  
 
Driften her på gården er veldig sesongbasert, siden vårt hovedmarked er i helg og ferieperioden. 
Med sommer og høstsesongen som hovedsesong. Men vi er veldig glade for at flere og flere 
oppdager hvor fint det er å ri ute på tur om vinteren. Ut på tur i skogen gjennom snøtunge trær, 
opp på fjellet med fantastisk vinterlys eller ut på tur i mørkret med hodelykt og se på 
stjernehimmelen. 
 

  
 
 
 

Velkommen til oss! 
   


