
Mørktoppen Hestesportsenter i Son  
Son er en liten¨ kystby¨ som ligger i Vestby kommune ca 40 minutter sør for Oslo 

Mørktoppen Hestesportsenter er et nytt og lite og koselig hestesportsenter som ligger i stille 

og landlige omgivelser, her på gården har vi fokus på hest og trivsel.  

Stallen er drevet av familien Berg og ble oppført våren 2019 .

 
 

Vi er har en liten stall med oppstallører og familiens private sprang hester. Drømmen var å 

skape ett sted hvor mennesker og hest møtes på tevers av hverandre, ett sted med fokus på 

trening, trivsel og godt hestehold, lærdom og vennskapsbånd . 

Vi har fokus på  å legge til rette for både hest og rytter samt rytters støtteapparat.  

Med gode og gjennomtenkte løsninger for alt fra logistikk til renhold. Vårt mål er at du som 

rytter skal bruke mest tid hos oss, engasjert i det du trives best med - nettopp å være sammen 

med DIN hest, og minst mulig tid på trivielle oppgaver rundt hesteholdet. 

 

Stallen  vår har  lyse og fine omgivelser og god plass til 12  hester, fordelt på to staller  som er 

på  3x3 meter for de små og mellomstore hestene og 3 x 3,6 meter for de største hestene.  

Vi har også installert en undersøkelses boks, noe veterinærene i området setter veldig pris på.  

 



Vi ønsker at alle skal kunne jobbe undre sikre forhold og syns det er flott å kunne tilby bruken 

av denne på stallen om det skulle være behov. Det er også tilrettelagt  for at hovslagere som 

kommer til stallen, har god plass å jobbe på. 

Stallen har låsbare boder til alle oppstallører, 2 spilt, solarium, wc og vaskerom samt 

sittegruppe og eget kjøkken område! Sykebokser og isolatbokser er også tilgjengelig!  

Du kan ofte høre latter og gode samtaler i stallgangen, noe som både tyder på engasjement, 

trivsel og trygghet. Her er alle like viktige enten du konkurrerer på elite nivå eller bare koser 

deg med hesten din. 

 

Vi har innendørs ridehall på 36m*18m, med god belysning og stor takhøyde. Ikke bare fysisk, 

men også med tanke på bruk. Her er det ikke restriksjoner på bruk av bestemt trener eller  

bestemt ryttergren.  

Utenforstående kan også få tilgang til ridehallen så lenge det er tilgjengelighet for alt fra l 

Vi har stort fokus på at hestene skal trives ekstra godt ute og har lagt et skikkelig godt stykke 

arbeid i paddockene våre J  alle er ca 15x 25 meter eller ca 150-300 m2.   

Alle  paddocker er forseggjorte og er innsatt med ett tjære stoff som hestene ikke tygger på. 

              

Vi har også utebokser, bokser som er 

tilgjengelige for gjestende hester og 

kortere oppstallering som f.eks. under 

treningshelger eller lignende i 

sommerperioden. Vi bruker også disse 

som isolat og sykebokser dersom dette 

trenges for hestene på gården ved 

mistanke om luftbåren smitte. 

 I 2020 fikk vi har ny etablert ridebane 

40*60 med filtbunn, banen er selve prikken over i`n , og noe vi er utrolig stolt av, Familien 

har bygget dette stede helt fra grunn av med fler foldige   av 

arbeidstimer som kun er gjort av familien, virkelig blod, svette 

og tårer og det med en tanke om at man ønsker å lage ett sted 

for barn, ungdom og voksen, ett sted hvor du skal føle  deg 

trygg og velkommen 

 

 



Banen vår ønsker vi å dele med alle som 

vil komme å ri enten det er organisert 

weekend kurs eller andre arrangementer, 

Vi har arrangert flere pay&jump med 

gode tilbakemeldinger fra  

ryttere og deres familier J  

 

Selv har familien 3 spranghester som vi 

konkurrerer med på Nasjonalt og Elite 

nivå,  

Vi ferdes land og strand rundt på stevner og koser oss virkelig med det, spesielt gøy er det når 

flere ekvipasjer fra stallen reiser på stevner stammen, ekte samhold og rytterglede. 

Mer informasjon om stallen vår finner dere på Facebook og instagram 

@ Mørktoppenhestesportsenter 

Et sted vi virkelig er stolt av og samtidig et sted vi aldri 

hadde fått til uten primus motor som er far i huset. 

Stolt, lykkelig og sliten som man ofte blir når man 

driver en stall, bretter vi  

ermene opp og tar fatt på nye prosjekter på gården.  

Hest er Best J. 

 

 

 

 

   

 

 
Hilsen Familien Berg 


