
Stall Holand 

Stall Holand er en stall utenfor Bodø. Daglig leder er Rebecca Krogh Strøm, og hun eier stallen 
sammen med Stian Jakobsen . I tillegg har vi 4 deltidsansatte og en lærling. Og mange flinke og 
trivelige folk , som er med å bidra til et flott miljø! Her har det vært hester siden 2006 , og anlegget 
har stadig blitt større.  

Stall Holand har for tiden 55 hester på stall. 12 oppstallører , og 43 egne hester. 3 shetlandsponnier, 
2 dølahester , 2 norsk varmblods og resten Nordlandshest/Lyngshest . Vi har en hall på 20*60 m og 
utebane som er litt større. Vi har tilgang til strand og hav. Ridevei i skogen – og i tillegg mange fine 
turløyper. Vi venter nå på nye bokser, og når de er på plass har vi 30 stallplasser inne, i tillegg til flere 
uteganger. 

 I tillegg til å ha hest i trening, rideleir, drive med oppdrett, selge for, leie ut stallplasser , har vi en 
liten rideskole på ca 70 elever. Og vi har flere forryttere på hestene våre.  De rideskoleelevene våre 
som ønsker det får lov til å starte stevner. På denne måten får vi stor rekrutering til hestesporten. 
Det startes både i kjøring, dressur og sprang.  Vi har ryttere som har vært med på FERD rideskolecup i 
Lillestrøm, kretsmestere  , medaljer i kretsmesterskap , og i år har Rebecca blitt Norgesmester for 
Nordlandshest/Lyngshest (senior) , mens Ronja Holm Dybvad ble Norgesmester for 
Nordlandshest/Lyngshest (junior). I tillegg har vi mange som nettopp har kommet i gang i 
stevneverden.  Vi har også rom for de som trives utenfor konkurranse . Her kan du ri på tur, stelle 
hest – og kose deg.  

Her avles det på den norske utrydningstruede hesterasen Nordlandshest/Lyngshest. En fantastisk 
rase som kan brukes til alt. Og Rebecca brenner virkelig for denne flotte rasen. Vi bruker 
Nordlandshesten i sportskjøring, sprang og dressur. Og de fleste hestene i rideskolen er 
Nordlandshester. Flere av hestene er startet opp til LA/ MC dressur, MB kjøring, og LB/LA sprang. 
Men i tillegg tar de den viktige jobben med å være trygge hester for de som er ferske i sporten. 

Vi stiller også våre hester på utstilling, og er ofte arrangør av utstilling. I år har vi hatt både hingste og 
hoppeutstilling.  Vi har nå fler premierte hingster og hopper.  Og i år fikk vi til sammen 11 føll. Vi var 
også på Nasjonalt senter for Nordlandshest/Lyngshest i Troms på hingsteutstilling – og der hadde vi 
den beste hingsten.  

Tilknyttet stallen har vi entusiastiske Holand Hestesportsklubb, årets rideklubb 2020. Og Bodø 
Agilityklubb. 

Du finner oss på instagram under : Stall Holand 



Bjørkefrost – Norgesmester 2021 for Nordlandshest/Lyngshest – sammen med Rebecca Krogh Strøm 

 



Holands Råkk , med Rebecca Krogh Strøm, og samboer Stian Jakobsen.  

Vil du ri på stranda, eller bade i havet? Det er i så fall mulig!  Rebecca og Zarumann 



Ronja Holm Dybvad på 2 premie hingsten Holands Riff. Deltar på Halloween hopping . 



2 Norgesmestere for Nordlandshest/Lyngshest. 2 av våre avlshingster. 

Holands Fifa, Ronja, Rebecca og Bjørkefrost "#$%  

 

 

 


