
Solbakken gard
Solbakken Gard ligger på Laland i Klepp kommune. Gården eies av ekteparet Oftedal og drives til
daglig av Brit Elin, mens ektefelle Knut Steinar bidrar så mye han kan på ettermiddager og helger.
Deres 2 sønner er og med på arbeidet når de kan. Emil er medeier i 3 hester som han også trener, mens
Gunnar bidrar med vedlikeholdsarbeid. Deres samboere, Iselin og Karina er og daglig i stallen.

Ane Wiers Erga er vår kjempeflinke lærling. Veldig engasjert og godt lag med både hestene og folk
som ferdes på gården! I tillegg er vi så heldige å ha flere frivillige medhjelpere

På denne høye toppen like ved Frøylandsvannet, har hestene våre et veldig godt liv.

Gården er på vel 53 mål pluss 5 mål med leiejord. Jorda blir brukt til grasproduksjon og luftegårder.
Det er og ei treningsløype på 1 km i tilknytning til gården. En skrittemaskin er under bygging. Satser
på å få den opp å gå i løpet av november. I tillegg er det mulig å trene på grus- og skogsvei.

Vi har 3 separate staller med 5 + 5 og 4 bokser, utestall med 8 bokser, og utegangsstall med plass til 18
føll.

Servering av frokost på «senga»

På utegangen slippes føllene, både hopper og hingster, sammen i månedsskiftet oktober / november.
Da er det alltid mye liv og røre. Dette året fikk vi heldigvis mulighet til å invitere skuelystne på kaffi
og kaker i tillegg til opplevelsen med å se disse håpefulle løpe ivrig sammen. Unghestene går sammen
til mai da ferden går videre på beite – hingster og hopper hver for seg.



 
Solbakken gard er en etablert avlsstall

(www.avlsstall.no)

Ideen med avlsstall er å gjøre det lettere for folk som eier hopper og som har lyst til å få føll, men som
mangler egen gård, å få til dette. Solbakken gard tar imot avlshopper med oppfølging. d.v.s. transport
til og fra hingstestasjon, veiledning ved følling, og daglig kontroll og stell.

I 2021 ble det født 7 føll på gården, 6 varmblodsføll og 1 kaldblodsføll. Det står 9 avlshopper på
gården, der 7 er drektige, mens 2 skal bedekkes til våren.

B-trener

Stallsjef Brit Elin har tatt B-trener lisensen, det vil si hun kan ha 5 hester i trening for andre enn seg



selv eller familiemedlemmer. Hun har og samarbeid med flere travtrenere i forbindelse med temming
og trening av unghester. 

 

 

 

 
På gården leier flere stallplass til sine travhester. Disse sørger for trening og stell selv, men utslipp og
inntak, samt møkking og foring sørger Brit Elin og hennes medhjelpere for.

Johnny English gjøres klar for treningsturen av eier og trener Synnøve

 
Det er ett godt sosialt miljø med egen kaffibu der kaffien stort sett alltid er klar. Daglig kommer det
folk som ikke har tilknytning til gården, men som vil slå av en hesteprat.



Viktig å feire gode prestasjoner

Det er stor interesse for å ha hest oppstallet på gården, så det er sjelden det er ledig boks. På utegangen
bestiller folk plass nesten før føllet blir født.

 


