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Som nyinvidd kjøre-entusiast prøver jeg å få med meg mest 
mulig av kjøring. Jeg ble bitt av “basillen” etter at jeg så på 
kjørestevnet til FKF på Bygdøy i 2009.
Her har jeg mye å lære, jeg kan nemlig svært lite om dette 
emnet innen hest. Gleden var derfor stor da Kjetil Simonsen 
spurte om jeg ville være med på iskjøring på Mjøsa, arran-
gert av Midt-Hedmark kjørelag. Søndag 7. mars pakket vi 
bilen og dro til Brummundal, nærmere bestemt Botsenden.
Jeg husker fra barndommen at de kjørte både travløp og 
billøp på isen på Tyrifjorden da jeg var på hytta til min mor-
mor og morfar. Var det slik jeg husket det for 30 år siden?  

Iskjøring på Mjøsisen!

Prakteksemplar av en dølahingst. Foto: Kjetil Simonsen

Dagens minste og tøffeste ekvipasje! Foto: Lene W. Hanski

Full fart mot mål! Foto: Kjetil Simonsen

Sleder: “man tager det man haver”! Foto: Lene W. Hanski

Av Lene Westnes Hanski
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Det var flere klasser og alle raser kunne stille. Sleder var det 
flere av, og noen kjørte med vogner eller sulky. Man ble 
oppfordret til å kle seg gammeldags, og noen hadde fulgt 
dette opp. Stilen skulle holdes! 
Det var flere som stilte til start, liten som stor. 
Og så var det en aldri så liten familiær kamp: far mot datter! 

 

Her var det virkelig lagt opp til en hyggelig dag for alle. De 
som ikke hadde kjørehest eller ville/kunne kjøre, ja da kun-
ne man ri. Førstemann til mål, uansett gangart!
To klasser startet, og det så virkelig ut som at de hadde det 
gøy.

Kjetil startet sin Nordlandshest Berdalsdina. Dina blandt 
venner, og Duracell for oss som opplevde henne på turen 
Østfold på langs i regi av Østfold Turhestforening. Makan til 
arbeidssom liten hest skal du lete lenge etter! Da det var 
premieutdeling fikk datteren min være med og ta imot po-
kalen, og det var stort!  

Det var en flott dag, selv om solen glimret med sitt fravær. 
Men så er det jo slik: det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige 
klær! Og det var mange som var av den oppfatningen den-
ne dagen. 
 
Til og med jeg fikk prøve meg på å kjøre smalslede. Som 
nevnt er ikke mine kunnskaper om kjøring akkurat de stør-
ste, men jeg er helfrelst. Og dette la ikke akkurat noen dem-
per på begeistrin-
gen. Kjempemo-
ro! Tusen takk til 
Kjetil for at vi fikk 
være med, og 
ikke minst fikk lov 
til å prøve å kjøre 
smalslede for aller 
første gang. 

PS. Datteren vant. Foto: Lene W. Hanski

Fornøyd vinner av den ene klassen. Foto: Lene W. Hanski

Neste klasse. Det sto ikke på iveren av de ridende heller! Foto: Lene W. 
Hanski

En pust før bakken etter endt løp. Foto: Kjetil Simonsen

Stolt jente som får passe på pokalen som Kjetil og Dina fikk. Foto: 
Lene W. Hanski

Berdalsdina, min 
datter og jeg prøver 
oss. Foto: Kjetil 
Simonsen


