
 

Travstallen 

 

Jeg heter Stine Ekra, er utdannet ridelærer trinn 3 fra norsk hestesenter og driver i dag en 
privat stall på Starum. Her tilbys oppstalling for private hester og overnatting om noen er på 
reise, jeg tar inn hester i trening, undervisning og jeg har en egen hest. Vi har vært i drift 
siden september 2020 og jeg stortrives med å ha en egen stall. Det er første gang jeg driver 
for meg selv og alt som tilhører, så her er det mye som skal læres og gjøres. Pluss at det er 
mange sider av det å drifte en egen stall jeg ikke har tenkt på før. Vi er i dag 14 hester på 
stall, samt en ekstra gjest i ny og ne når noen trenger en boks hvis de er på reise. Jeg gjør 
nesten all jobben selv og har en frihelg i måneden, men jeg har klart å skape meg en 
arbeidsplass som jeg gleder meg til å gå til hver dag.  

 

Vi har et bredt spekter med grener på stallen de driver med både sprang, dressur, feltritt, 
trav og noen koser seg med å ri på tur. Så det er en allsidig gjeng med hester og mennesker. 
Jeg har alltid holdt på med ridehest, men siden jeg liker å prøve nye ting har jeg nå for første 
gang kjøpt meg en travhest. Som skal brukes til trav og jeg håper på å kunne ta monte 
lisensen når det kommer et kurs. I tillegg skal den lære seg å gå dressur og sprang. Jeg prøver 
hele tiden å utvikle meg selv som rytter, ridelærer og stallsjef. Derfor tror jeg det er viktig å 
prøve seg på litt forskjellige grener og ta med seg det som fungerer for den hesten man har.  

 

I tillegg til oppstalling og trening av hest, underviser jeg både i sprang og dressur på både 
ridehester og travhester. Jeg har stor tro på at travsporten og ridesporten har mye å lære av 
hverandre. Utrolig gøy å se utviklingen til travhestene på ridebanen og utviklingen av 
kondisjon og styrke til ridehestene mine som må trene sammen med travere. Når jeg har 
kapasitet, tar jeg inn hester i trening eller for innridning. Jeg jobbet mye med unghest og 
innridning før jeg ble ridelærer. Det som er viktig for meg er å lage et godt system for 
unghestene, sammen med den som eier hesten. Slik at både hest og rytter skal være trygge 
når de kommer hjem fra et treningsopphold hos meg.   

 

Jeg ville ikke byttet bort stalljobb, undervisning eller trening av hester for noe annet. Man 
jobber kanskje 12 t om dagen og har ikke så mye fritid. Men når jeg går kvelds runden i 
stallen og ser at alle hestene har det bra, gjør det meg skikkelig glad!  

 



 

Bilde over av padokkene, hvor alle hestene har hver sin putekasse til å ha lunsjposer i. Pluss 
at vi har en 1000 liters tank med vann og kalvevarmer oppi så de får lunket vann hele 
vinteren. Bildet ved av er stallen, det er to av radene den siste er bak den til venstre, så det 
er tre rekker med fire bokser på hver. Under er det bilde av meg og min nye hest, samt en av 
de fantastiske soloppgangene som man kan oppleve når man har utsikt over Mjøsa.  

 

 

 

 


