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Savnede hester funnet av hund 
Etter at 30 frivillige lette fredag, og dobbelt så mange hjalp til 
lørdag, fant schæferhunden Tango og matmor Tine Hetty Larsson 
igjen to savnede hester lørdag ettermiddag. 
 

FRANK BRANDSÅS

STAVSJØ: - Vi er utrolig takknemlige. Å 
miste hestene er nemlig det verste som 
kan skje hestejenter! 
 
Det sier Mina Øverlien (15) og Anniken 
Nygård Nergård (16) til HA. 
Fredag opplevde de noe av det verste 
som kan skje hesteglade jenter: De ble 
kastet av hestene, og hestene forsvant. 
Nesten sporløst. 
 
 
Hestene ble skremt 
De to jentene var på ridetur i Kiseskogen 
på Stavsjø i Ringsaker da de begge ble 
kastet av hestene sine. 
 
- Vi var litt uenige om vegvalget, og 
hestene ble nok litt stresset og skremt. 
De fløy ut, og vi datt av, sier jentene. 
Etter å ha lett litt ringte de etter hjelp. 
Et 30-talls frivillige ble med på å gå 
manngard i skogen helt til de måtte gi 
tapt for mørket. 
Lørdag morgen startet leteaksjonen 
klokken 06.00. 
Da stilte dobbelt så mye folk som dagen 
før. 
 
 
Veldig takknemlige 
I tillegg til at alt av kjentfolk og venner 
ble med strømmet det til frivillige 
mannskaper. Det ble lett med hest, med 
sykler, med bil og til fots. 
 
Da det nærmet seg skumringen hadde de 
fått avtale med noen som skulle dra opp 
med fly fra Stavsberg i Hamar. 
Da skjønte hundeeier Tine Hetty Larsson 
fra Kise, som hadde deltatt i letingen i 
fire timer allerede, at hun kunne prøve en 
gang i det området der hestene forsvant et døgn tidligere. 
Hunden Tango, som har konkurrert i spor og rundering fant riktig spor. Bare 
noen hundre meter fra der jentene ble kastet av sto hestene. Godt gjemt i et 
tett kratt. 
Den ene hesten hadde festet seg i tøylene og den andre hesten sto like ved.
Det var klart for en ualminnelig lykkelig gjenforening. 
- Vi vil takke alle som deltok, sier jentene, og gir en ekstra god klem til Tango 
og hundeeieren. 
 
 

SAMMEN IGJEN: Anniken Nygård Nergård 
(til venstre) og Mina Øverlien kan endelig 
kose sammen med Sally Kontakt etter at 
varmblodstraveren og en annen hest ble 
borte fredag ettermiddag.
FOTO: FRANK BRANDSÅS

REDNINGSHUNDEN: Tango og matmor 
Tine Hetty Larsson fikk både blomster og 
vin som takk etter at hunden og Tine fant 
igjen de savnede hestene lørdag 
ettermiddag. Anniken Nygård Nergård (til 
venstre) og Mina Øverlien fryktet det 
verste. 
FOTO: FRANK BRANDSÅS
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Fra Enova til 
departementet til 
Vattenfall.  
- Det går El i 
Arnstad...  
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