
 
 
 
Hei, 
  
Jeg driver enkeltmannsforetak og har ordnet ett tilbud for alle som vil ri men som ikke har råd eller 
tid til å gå i rideskole.  
  
I mitt området i Møre og Romsdal er det veldig mange som har barn som vil ri og drive med hest, 
men de har ikke råd og tid til å ha barna i rideskolen. Så jeg kom opp med denne ideen for to år 
siden, da jeg hadde to hester i forskjellige størrelser som er veldig stødige.  
  
Det er også mange voksene som har villet ridd, de synes det er ett fantastisk tiltak, da jeg kan ta imot 
folk i alle størrelser. Voksene som har drevet med hest som liten, som har lyst til å komme å ri en tur.  
  
Jeg har to hester, en kaldblodstraver som er ganske stor. Også har jeg en liten welsh ponni som 
passer perfekt for barn. De er utegangs hester og står ved en trafikkert vei. Så disse hestene er 
trafikksikker og veldig stødig! 
  
Det viktigste for meg i min bedrift er att hestene har det fint og att alle barn og voksene som kommer 
til meg føler seg trygge og synes dette er artig. 
  
Jeg har også hjulpet ei jente som ble livredd for hester gjennom rideskole. Hun var livredd for å sitte 
oppå ryggen på en hest. Siden jeg har kun en og en person i gangen, så har jeg veldig god tid til hver 
og en. Jeg brukte mye tid på denne jenten for å gjøre henne trygg. Nå rir hun på tur alene med 
kaldblodsen min uten å føle seg redd. 
  
Jeg er veldig stolt av min bedrift men siden jeg gjør dette for å glede andre og ikke tjene på dette, går 
det jo ikke helt smertefritt økonomisk da hestene skal ha mat, veterinær, sko og alt det andre de 
trenger.  
  
Jeg hadde satt utrolig stor pris på den pengepremien dere deler ut.  
  



 
 


