
 

 

 

 

 

 

 

 

    Avlshoppe på Island Frenja Fra Vatni 1.pr 

 

Firmaet ble opprettet 2002 og drives av Gro Øvland.  

Gro er utdannet hestetrener og ridelærer fra Hòlar Landbrukshøyskole (Feif Level 3). 

Hovslagerutdannelsen er fra Norsk Hovslagersenter og Gro har skodd i ca. 20 år. 

 

Så moro er det å drive innen hestenæringen      

 

Gro jobbet på Island med trening og temming av 

hest i 9 år og har også jobbet med islandshester og 

spranghester i Tyskland, Sverige, USA og Canada. 

I firmaet utføres det skoing av hest, 

rideundervisning og det blir tatt inn hester til 

temming og trening.  Om sommeren er det 

muligheter for å leie sommerbeite.  

Gro driver en stall som ligger i Froland 10 min fra 

Arendal. På stallen er det en flott ridebane der det 

blir undervist privattimer med egen hest eller med 

leid hest.  Det blir også arrangert dagskurser med 

Gro eller andre instruktører.  

To ganger i året kommer det dyktige instruktører 

fra Island som holder helgekurs med  to rideøkter, 

teoriundervisning og sosialt samvær på 

lørdagskveldene. Hester som skal temmes eller 

trenes får plass om det er ledig kapasitet. 



 Gro har 5 fem islandshester i Norge og hestene 

blir trent opp til salg og konkurranse. Det er 

viktig å trene egne hester for å utvikle seg som 

rytter og instruktør. På Island har Gro en 

1.premiert avlshoppe sammen med

samarbeidspartneren sin der.

Det blir arrangert skokurs på Island og turer til 

Island blir arrangert når forholdene ligger til 

rette. 

Variert trening er moro 

Gro deltar ofte på kurs innen 

hestetrening/temming, rideinstruksjon og skoing. 

Skoing utføres 4- 5 dager i uken. Gro skor 

hovedsakelig islandshester, men også en del  

sprang-, feltritt- og hobbyhester.  Kundegruppen 

befinner seg i fra Søndeled i øst til Grimstad i vest. 

Smitrening er viktig! 

KONTAKT: 

Gro Øvland, Treveien 22, 

4827 Frolands Verk 

Mobil: 95 22 51 92  

Mail:grovland@online.no 

Facebook 

mailto:grovland@online.no
https://www.facebook.com/Gro-%C3%98vland-Hovslagerhestetrenerrideinstrukt%C3%B8r-483509301776726

