
	
	
 
Hei, siden jeg ikke får lastet opp dokumentet sender jeg teksten direkte og legger ved bilder, 
håper det er ok. Syns dette var et supert initiativ! 
 
 
*Stall-B eies av Heidi Lien Bjerkan og ble opprinnelig opprettet i Selbu i 2010. Jeg er utdannet 
trener 2, (sprang) sprangstildommer og har studert ridlelatert ped. ved Strömsholm. Har drevet 
rideskole fra oppstart og frem til 2019, men underviser fortsatt privat. Satte opp egen ridehall i 
2015 for å få effektivisert ridningen og ha flere muligheter, og har i løpet av årene der hatt 
oppstalling, undervisning, inn/og tilridning samt fysio. Er i utgangspunktet sprangrytter, og har 
hele veien engasjert meg mest i unghester og deres utdanning. 
 
En liten plan var å etterhvert kunne produsere egne i liten skala, og i 2020 fikk jeg kåret min 
egen hingst. Dermed gikk den første sommeren med på å leie avlsstasjon, samtidig som jeg 
begynte å lete etter et mer egnet sted, hvor jeg kunne satse på egen ridning i tillegg til å ha best 
mulig forutsetninger for eget oppdrett og tilgang på fagfolk. 
Nå bor alle avlshestene på Stjørdal, hvor vi også har fine treningsfasiliteter i tillegg til å være 
nærmere alt, både elever, kollegaer, og blant annet flyplass. 
 
Målet på sikt er å utvide nok til at vi får rikelig med ordentlige utegangsplasser, i tillegg til små 
justeringer slik at hverdagen med flere treningshester blir enklere. Samtidig så er det mange nye 
fine unghester på vei, så jeg ser frem til å endelig ha mulighet til å reise mer for å få vist dem 
frem!* 
 
 
 
Jeg søker i utgangspunktet fordi jeg synes initiativet er flott, men også fordi det er penger som 
kommer godt med når man tar over et nytt sted og skal leve av dette. 
 
Mvh Heidi Lien Bjerkan 
	



	
	



	



	


