
 
 
 
 
Da Karen var liten jente på 60-tallet og maste om hest, svarte foreldrene at hun kunne kjøpe 
seg hest når hun var konfirmert. Det ble starten på mange år med lite lørdagsgodt der alle 
penger måtte spares for å få råd til hest. Da hun var 17 år, kjøpte hun en billig islandshest, 
som sparket, bukket, bet og tok ut. Den 
rullet seg i hver eneste sølepytt hun så – 
enten med eller uten rytter. Høyet slo hun 
selv med ljå, og stallen bygde hun i hagen 
av gjenbruksmaterialer. Foreldrene 
hennes håpte nok at hele hestedilla gikk 
over av seg selv til karen var konfirmert – 
men i stedet ble det starten på det som i 
dag er en familiebedrift med omtrent 
15 000 besøkende i året.  
 

Tryggvi islandshestgård eies og drives av 
ekteparet Karen Fosså Handeland og 
Audun Handeland. Med på laget har de sin 
voksne datter Grete på fulltid, mens 
sønnen Ole Martin bistår med god datakunnskap ved behov. Mannen til Grete, Thomas, er 
også med i webutviklingen når det trengs. Vi har også en god gjeng guider, instruktører, 
avløsere og lærling.  

 

Gården ligger i Sandnes, og ble kjøpt i 1986. I starten var det kalkunproduksjon som utgjorde 
inntektsgrunnlaget, før slaktekylling overtok. Hest var hobbyen til Karen og Grete, men etter 
hvert overtok hestene det meste av plassen på gården. Vi har bygget oss opp sakte men 
sikkert, og i 2004 startet vi en litt utradisjonell rideskole, med fokus på trygghet, mestring, 
turglede og egenutvikling når elevene skulle lære seg å ri. Etter flere år har vi utviklet dette 
konseptet, der 3 av 4 ridetimer foregår på tur med instruksjon, mens den 4. ridetimen 
foregår på bane. Instruktørene våre har godkjent B-instruktør eksamen gjennom Norsk 
islandshestforening.  

 



I dag har vi 28 egne islandshester, som benyttes i rideskolen, terapiridning, kortere og lengre 
guida rideturer i helger og ferier, rideleirer på dagtid, ridekurs osv. Hestene gir også 
arbeidstrening til voksne over 18 
år med psykiske helseplager, 
som har falt utenfor arbeidslivet. 
Sammen med Nav og 
attføringsbedriften Pro-Service, 
tilbyr vi et arbeidsmarkedstilbud 
der målet er å hjelpe deltakeren 
med veien videre i arbeidslivet, 
skolegang eller behandling.  

Det er omtrent 200 elever som 
rir fast hver uke i rideskolen og terapiridningen. I tillegg har vi mange besøkende fra inn og 
utland i helger og ferier. Turguidene og rideinstruktørene har gjerne startet karrieren på 
rideskolen hos oss, og kjenner både hester og rutiner godt.  

 

I tillegg til egne hester, leier vi ut stallplass til omtrent 20 islandshester eller tilsvarende 
størrelse av annen hesterase. Vi ligger bynært til, men har gode ridemuligheter i skog og på 
turveier. Vi har ovalbane med voltespor, ridehall, turløyper rundt gården og rundpaddock.  

 
Nesten alle hestene som står hos oss, både egne og private, står i utegang. Privathestene 
deles opp i egne hoppe- og vallakflokker, mens våre egne hester kun er vallaker. Vi kjøper 

gjerne unge hester som er klar til å temmes, og 
etter hvert som de er klar for det får de prøve seg i 
rideskolen til de mest erfarne rytterne. Dette kan 
ta ett eller flere år, avhengig av hesten.  
 

Vi setter stor pris på jobben vi har, og at vi kan gi 
jobb til flere enn bare familien. Det gir oss mye 
glede å se mestring og livsglede hos elevene våre 
og alle de mange besøkende. Dagene våre er 
travle, og dette ingen «åtte-til-fire-jobb» - men det 
gjør ingenting, med så kjekke to og firbeinte 
kollegaer!  

 
Bilde 1: Barnebarna Agnes, Sine og Tilda sier sjelden neitakk til en ridetur. 
Bilde 2: Herlig å møte hestene i utegangen om morgenen 
Bilde 3: Ridetur og rideglede på rideleir 
Bilde 4: Hverdagen kan snu før vi vet ordet av det, noe vi erfarte da Audun fikk slag i mai 2021. Karen og Audun 
tar gjerne en ridetur sammen, for treningsvariasjon og turglede.  


