
Stall Loland  
 
Helt på toppen av Loland, på Øvrebø i Vennesla kommune finner du stallen vår, Stall Loland. 
Det er helt magisk å kunne få være hest på Loland.  
Totalt er det 3 staller og 2 ridebaner her oppe, samt. Milevis lange turveier.  

  
Stallen vår er en dugnadsstall hvor vi gjør alle arbeidsoppgaver selv, samt fôringer, inn og utslipp. 
Vi har 5 hester på stallen og 4 som rullerer på arbeidsoppgavene som tilhører.  
 
Annenhver uke ordner stallens yngste på 12 år alt innen fôringer, inn og utslipp, den andre uken 
bytter vi 3 andre på fôringer. To av oss deler på mandag til fredag og den siste tar lørdag og søndag, 
dette rullerer vi på i alle partallsuker.  

 
F.V: Bambina, f. 2020. -  Tinka, f. 2015. -  Bam, f. 2008. -  Pauli, f. 2003. -  Mira, f. 1996 
 
Hestene nyter et godt liv på Loland! De står sammen ute i stor paddock i ca. 12 timer om dagen, 
avhengig været. Hestene har også ei bu i paddocken sin med innlagt vann og lys, de kan gå inn under 
ved dårlig vær.  
Gjennom sommeren står de store deler av perioden ute på beite med tilgang til bu de kan gå inn i.  
Høst, vinter og vår kommer hestene inn på boks til kvelden.  
Store, romslige bokser. Vi har vaskespilt og solarium til hestenes pleie og velvære.  

Hestene får 3 høymåltider til dagen i høynett, for å forlenge tyggetiden og hindre magesår. 
Kraftfôr serveres ved frokost og kvelds.  



På stallen vår har vi hobby hester som får variert trening hver dag. Som oftest blir de brukt på tur, 
klatre, bygge muskler og trene kondisjon.  
Ellers er vi noen stykk som trener mest sprang, noen dressur og andre parelli.  
 
Vi er en trivelig liten gjeng som hjelper hverandre når vi trenger det, rir sammen og gjør en innsats 
for å tjene penger til stallen vår. Som blant annet å lage kiosk i stallen, samle og pante flasker. 
 
Her kommer litt bildedryss fra hestelivet på Loland! Takk for oss.  
 

 


