
Stall Stølan 

I Møre og Romsdal, nærmere bestemt i Tingvoll Kommune på vakre Nordmøre ligger Stall 
Stølan i landlige omgivelser. 

Vertskapet du møter på Stall Stølan er Line Nord Stølan, som eier gården alene og drifter den 
sammen med samboer Bjarne Øvstedal, de to drifter også Stall Øvstedal i Tresfjord. 

Stall Stølan er en liten bedrift med stort hjerte både Islandshesten og for inkludering av alle 
gjester ved stallen. Stall Stølan feirer 25års jubileum i august 2022, gjennom alle disse årene 
med islandshesten i fokus begynner vi å få en allsidig og bred kompetanse innenfor 
hestefaget når det gjelder rideskole, hovslaging, avl, temming, trening, sporten og salg av 
islandshest når vi finner rett hest til rett kjøper.  I tillegg kan det nevnes at gården er en 
offentlig godkjent «Inn på tunet» gård og en godkjent lærlingebedrift.  

Line fattet interesse for hest allerede da hun som liten jentunge var med sin bestefar som 
brukte hest i arbeid på farsgården. Allerede den gang startet hun opplæring og fikk en god 
realkompetanse i ung alder. Hun har lang og trofast realkompetanse som hovslager, mye av 
hovslagerarbeidet foregår hjemme på gården, men krever også en del reise timer gjennom 
året.  

Rideskolen er gradvis oppbygd gjennom 25 år, fra den spede begynnelse med 1-2 
islandshester til totalt 90 islandshester på begge stallene pr. dags dato. Senere har hun 
gjennomgått B instruktørkurs NIHF, hun trener ukentlig gjennom hele året både grupper og 
individualtimer. Noen av hennes elever er tatt ut til ungdomslandslaget NIHF. Rideskolen har 
egen ridebane, ovalbane og flere paddocker, samt stall, utegang og fine beiteområder.  
Hvert år holdes det rideleir for barn, ungdom og voksne gjennom hele sommeren samt i 
høstferien, vinterferien og påskeferien. Mange av elevene er de samme som kommer igjen 
og igjen. Det samme gjelder også for deltakerne på de årlige rideleirene. Line er selv en aktiv 
rytter i A -klasse og deltar på mange stevner gjennom hele sesongen. Rideskolen har fine 
fasiliteter for overnatting for gjester. 

Det er en stor interesse for avl, mange av de hestene som befinner seg på stallene er egen 
avl. Det gledes at vi oppnår gode resultat på våre unghester gjennom flere år. Avlsarbeidet 
er et krevende og til tider altoppslukende, men du får en glede for alle ved stallen når føllene 
kommer til verden på sommeren med yrende liv på gården. 

«Inn på tunet» har vært med fra oppstart, da som Grønn Omsorg, det har bidratt til at Stall 
Stølan har utviklet en tilleggskompetanse som tar utgangspunkt i hele gården, livet og 
arbeidet som rører seg der med dyr og folk. 

Vi er en godkjent lærlingebedrift og har en kontinuitet av lærlinger i stallen, samt at vi 
ukentlig gjennom skoleåret har elever fra barne, ungdomsskole og videregående skole med 
behov for en mer tilrettelagt skoledag 

En helg pr. måned har gården en døgnbasert aktivitetshelg for barn og ungdom hvor det er 
de samme deltakerne gjennom hele året, noen er med i flere år. Aktivitetshelgene er en god 



arena for mestring, utvikling og trivsel. Tilbudet er et tett samarbeid med nærliggende 
kommuner og er et etterspurt tilbud hos Stall Stølan. 

 

Gjennom vårt arbeid med Stall Stølan møter vi mange fine, kreative og inspirerende folk som 
er med på å gjøre oss til dem vi på Stall Stølan fremstår som i dag- 

Med ønske om en God Jul!!!!  

Mvh 

Line Nord Stølan 

 

 

 

 

 

Line Nord Stølan og Lydia fra Sigersberg, NM Gædingakeppni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rideleir sommeren 2021, her besøker vi Tingvoll museum hvor deltakerne opplever en 
skoledag for hundre år siden.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rideleirene er sommerens store begivenhet. Her er deltakerne fra en av sommerens 
rideleier samlet på ridebanen klar for tur ut i naturen 





 

Line Nord Stølan med flere i gang med varmskoiing av hest på Tingvoll Museum. Stall Stølan 
deltar årlig med skoing av hest på åpen dag ved museet, 

 



 

 

Line Nord Stølan i aksjon på en av sine konkurransehester  Baron fra Brædraa 


