Elins dröm blev verklighet när Halls gård blev
familjeföretaget Storskogens Hästturer
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- På den där gården vill jag bo när jag
blir vuxen, sa Elin Östberg som barn,
när hon som granne passerade Halls
gård.
År 2010 köpte Elin och hennes man
Grover Halls gård och 2013 startade de
sin verksamhet med islandshästar. Idag
har de 20 islandshästar och Elin vill
gärna ha några stycken till i
verksamhet.
-Under pandemin har vi haft högt tryck
här på gården. Folk vill boka hästturer,
ridskola, motionsridning och ridläger.
Vi trodde att 2020 och framåt skulle bli
tuffa år, men vi har haft så mycket
bokningar. Vi hoppas att det fortsätter
så, säger en glad Elin.

Max 90 kilo ryttare
Kan vem som helst rida islandshäst?
-Du får inte väga mer än 90 kilo. Det
är en fördel om du är van att röra på
dig, men du behöver inte ha ridvana.
Barn bör vara kring 10 år för att förstå
och kunna ta instruktioner. Däremot
om du bokar häst och vagn så har
vikten ingen betydelse. Då kan fem
vuxna dela vagn och någon av oss
håller i tömmarna, säger Elin.
Nära Hassela camping
Storskogens Hästturer Halls gård
ligger bara 3,8 kilometer från Hassela
camping Caravan Club längst väg 307

mot Bergsjö. Verksamheten är ett
familjeföretag. Familjen har tre barn.
Hästturerna sker i den närliggande
kuperade naturen och på gårdens mark
bedrivs övrig verksamhet.
-Vi har öppet året runt. Vi kan också
erbjuda slädturer vintertid.
Rid islandshäst och upplev naturen
Det är första sommaren som
Storskogens Hästturer Halls gård har
ett samarbete med Hassela camping
Caravan Club.
-Jättekul att ni vill samverka med oss,
säger Elin med ett stort leende på
läpparna. Vi är för samverkan mellan
olika entreprenörer och näringar för att
skapa utveckling och hålla bygden
levande. Turismen är en viktig del för
oss alla här ute i glesbygden och fler
borde få njuta av allt vi har att erbjuda
i dessa fantastiska omgivningar.
15% rabatt till gästcampare
-Vi erbjuder alla som bokar minst en
gästnatt på Hassela camping 15%
rabatt på hästturer i sommar, fortsätter
Elin.

Gästcampare behöver inte vara
medlemmar i klubben för att få
rabatten. Campingen är en allmän
camping där vem som helst kan campa.
Bäst är att först boka hästtur på Halls
gård och sen boka en gästplats med
husvagn eller husbil på Hassela
Camping.
Bekräftelsekvitto
I receptionen på campingen får den
som bokat ett bekräftelsekvitto på sin
bokning av gästplats, som sedan visas
upp vid betalningen vid ankomst till
Halls gård. För den sportige kan cyklar
lånas ut för att cykla till hästgården.
Säsongscampare får också rabatt
Alla säsongscampare får också
rabatten på 15% mot uppvisande av
giltigt medlemskort.
-Välkommen till Storskogens Hästturer
Halls gård och upplev det vackra
landskapet från hästryggen eller med
häst och vagn, avslutar Elin med ett
glatt leende.
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