
Ti år med skader og rehabilitering: «Vi har 
verdens beste jobb» 

 
FORBEREDER 2022: Gro Helene Glesne (t.v) og Siv Homstvedt har Kriterie-
vinneren IDExceptional i sin varetekt. Jentene forbereder storløpsvinneren til 2022-
sesongen.. Foto: Anders Kongsrud 
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Åpne deleknapper for artikkelen 

– Vi kan styre dagene våre slik vi vil, jobber med hest og har verdens 
beste jobb, sier Gro Helene Glesne og Siv Homstvedt på Krøderen. 
  

Et ganske tilfeldig sammentreff for omkring 15 år siden ble starten på et 
gründereventyr som kan feire tiårsjubileum nå i år. 

– Jeg husker at jeg var ute og red da jeg møtte Gro Helene som var ute 
og trillet barnevogn. Siden vi begge var hestejenter, var det ikke 
vanskelig å få i gang samtalen, mimrer Siv Homstvedt. 



 
DAGENS GJØREMÅL: Gro Helene Glesne (t.v) og Siv Homstvedt har full 
oversikt og fordeler dagens gjøremål. Foto: Anders Kongsrud 
 

Behov for et rehabiliteringstilbud 

Hun hadde nettopp flyttet til Krøderen og hadde gjennom lange 
engasjementer ved forskjellige veterinærklinikker oppfattet at det var et 
behov for et rehabiliteringstilbud til skadde sportshester som var for 
friske til å bli værende på klinikken, men for syke til å reise «hjem». 

Året før hadde Gro Helene flyttet fra Heradsbygda utenfor Hønefoss og 
til Glesne. Hun hadde – akkurat som Siv – holdt på med hester hele livet. 



 
GRÜNDERE: Siv Homstvedt (t.v) og Gro Helene Glesne eier og driver 
Pandora Rehabilitering AS på Krøderen. Foto: Anders Kongsrud 

Fakta 

• Pandora Rehabilitering AS – stall Pandora på Krøderen – eies og drives 
av Gro Helene Glesne (født: 18.8.1980) og Siv Homstvedt (født: 
19.5.1971). 

• Driver med rehabilitering av skadde sportshester i tilrettelagte 
omgivelser på Krøderen. 

• Har gjennom ti års drift behandlet flere hundre mer eller mindre 
kjente hester. I dag er kriterie-vinner I.D. Exceptional og auksjonsløp-
vinneren Dandelion Bonanza – forøvrig deleid av kryllinger – to av de 
mest meritterte traverne på stallen. 

Full jobb for begge 

Samtalen mellom sal og barnevogn ble foranledningen til det som i dag 
er Pandora Rehabilitering AS og er begges fulle arbeidsplass. 



– Ingen som jobber med hest tjener masse penger, men bedriften går 
rundt og det er vi godt fornøyde med. Vi slipper lang vei til jobb, vi kan 
styre dagene våre slik vi vil, og vi jobber med hester som er vår store 
lidenskap. Vi har verdens beste jobb, sier de to i kor. 

Gjennom de ti årene fra 2011 har det vært flere hundretalls hester 
innom rehabiliteringsstallen i Glesnegutua der vanntredemølle og 
«vibrerende» stallgulv er to av de mest sentrale hjelpemidlene. 

 
TOPPHEST: Siv Homstvedt (t.v) og Gro Helene Glesne eier og driver 
Pandora Rehabilitering AS på Krøderen. Kriterie-vinneren ID I.D. 
Exceptional forbereder neste sesong på jentenes vaanntredemølle. Foto: 
Anders Kongsrud 

Alle slags hester 

Stallen har plass til tolv hester – pluss at noen hester som trives aller 
best i frisk luft – går utendørs. 

– Vi har en salig blanding av alle slags hester – både islandshester, 
ridehester og travere. Det er flest travere, og det er også de hestene 
som er greiest å ha med å gjøre, synes Gro Helene og Siv. 



For tida oppholder for eksempel ID Exceptional – kriterevinneren anno 
2021 – seg på stall Pandora i tillegg til blant andre Dandelion Bonanza. 
Sistnevnte, som deleies av kryllingene Knut Leer og Lasse Olsen, vant et 
200.000-kronersløp i juni, og dagen etter var uhellet ute. Hoppa sparket 
på seg en alvorlig skade og har vært på skadelisten siden. Lille Jim og 
USA-eksporterte Global Republic er andre lokale hester som har vært til 
rehabilitering hos Gro Helene og Siv på stall Pandora. 

– Dere blir ikke lei skader og rehabilitering etter å ha jobbet med 
problemstillingen i ti år? 

– Nei! Vår jobb er å gjøre vårt beste for at hestene skal bli så bra som 
mulig etter skader, sier Gro Helene Glesne. 

– Men etterhvert har jeg opparbeidet meg en teknikk som gjør at jeg 
ikke tar det personlig hvis en hest som har vært her til rehabilitering, 
pådrar seg en ny skade, sier Siv Homstvedt. 

 
 


