
  

 

Enhjørningen hestesenter 
                                                                                                                               Kvelde, Vestfold. 

Tlf.91621625. 

 

Vi er en familie på 4, hest, hund og katter finnes det her på gården i Vestfold. Mannen min Jacob 
har jobb utenom gården, mens jeg Laila, har jobben min hjemme. Barna har vokst opp og flyttet ut 
av hjemmet. Islandshest er det jeg rir til daglig, men har mange forskjellige hester her gjennom 
året. 

År 2004, var et stort vendepunkt for oss, da vi bestemte oss for å slutte med den tradisjonelle 
gårdsdriften vi kjente til. Hva vi skulle viste vi ikke, men slutte skulle vi.  

Etter et år med nedvasking, rydding og masse tenking, var vi med på en fellestur sammen med 
Vestfold bondelag. Der traff vi en dame som skulle forandre livet vårt for mange år fremover. Hun 
drev med Shetlandsponni kurs for barn. Ga alle barn en mulighet til å greie seg selv, rekke opp, 
mestring!!  

 

 

 

 

 

 

 

 Sååå, i 2005 reiste vi til Danmark og kjøpte oss Shetlandsponnier, bygge om, gjøre oss klare for 
en helt annen drift. Januar 2006 var det oppstart i regn og søle med hele 23 håpefulle elever. I 
årene som har godt, har vi utviklet oss, var innom stor hest og kurs, men fant ut at vi passet best 
med de små. Rideleir med overnatting, bursdagsselskap og mange forskjellige aktiviteter med hest 
har det blitt.                                            .                                                   

  Vi har ikke ridehus, men mangler ikke på løsninger når det er dårlig vær.                               

 

 
 



 

 

Tidlig vår 2019!  

Etter år med tradisjonelt jordbruk, har vi mye bygningsmasse som må holdes ved like, så det er 
viktig å finne noe fornuftig å bruke disse til utenom stallen, hvor vi har egne hester og noen få 
oppstallører. Igjen en tur, denne gangen med en god venninne. Turen går til et vennepar av henne i 
Østfold for å se på driften de har der. Reiser hjem og begynner å planlegge vårt neste prosjekt.       

                                                          Følle anlegg!!  

Etter mye frustrasjon, står endelig anlegget vårt ferdig. Lagt vekt på gode tørre inne arealer og 
lange, store luftegårder. Åpnet opp for føll høsten 2019. 

 

 

 

 

Siden da har vi bare økt med antallet føll og i år 2021, har vi 12 hingster og hopper i vår 
følleavdeling. Alt fra Fjording og oppover i størrelse. 

Til slutt, har vi pusset opp de to hyttene våres på gården og leier de ut på Airbnb fra våren til høst. 
Kombinert med overnatting er det også mange ønsker om å hjelpe til med stellet av hestene og 
selvfølgelig ri på de herlige, nå 20 år gamle ponniene.  

                                                                                     



 

                                                                          Tusen takk for et flott initiativ fra Skoies..                .                                                                                                                                                        
.                                                                                                                                 Det er Veldig viktig å få mere fokus på                                                           
.                                                                                                                                                        hestenæringen i Norge. .                                                                                                          

                                                                                       Hilsen Laila og Jacob Aakre.  

                                                                                                   Enhjørningen Hestesenter  


