
		Velkommen til Bråthen Gård 		  
 

Bråthen Gård eies og drives av familien 
Klaesson/Blikstad, med berider og trener 
Merethe Blikstad i spissen. Merethe kjøpte 
gården i 1992 sammen med sin samboer 
Tony Klaesson. Da hadde hun nettopp 
flyttet hjem til Norge etter fire års 
beriderutdannelse på Flyinge, 
Sverige. Dette var en fantastisk tid, som ga 
masse erfaring og lærdom. Praksisperioder 
hadde hun hos den legendariske Herbert 
Rehbein i Tyskland. Hun har mange elever 
som har startet (og fått medaljer og 
plasseringer) i NM, nordisk (i både dressur 
og feltritt), Europamesterskap, Unghest-VM 
og flere store internasjonale stevner. 
Merethe sine elever er på landslag og 
satsningsgrupper for både ponni og hest. 

Merethe har også lang erfaring med 
unghester. Hun har utdannet og ridd hester 
som har vunnet kvalitetbedømmelser og 
hingstekåringer både i Norge og 
Sverige. Av framgangsrike hester de siste 
årene kan vi for eksempel nevne: 

• Nadyr du Bois som vant kvalitetsbedømmelsen som 5-års, og videre ble 
utdannet til FEI-nivå av Merethe. Han fikk flere medaljer i NM, og 
representerte Norge under flere nordiske mesterskap og Europamesterskap 
med Merethes døtre, Elise og Mathilde Klaesson. 

• Sandbæks Rio-EL som vant unghestchampionatene i Norge, gikk 
unghestchampionat i Herning og unghest-VM. Han har hatt stor suksess 
internasjonalt. Rio er utdannet til Grand Prix og vant NM U25 i fjor. I år gikk 
han Nordisk for senior og EM for U25, og flere andre internasjonale stevner i 
Grand Prix med plasseringer. Han har også fått flere seiere og gode 
plasseringer på store nasjonale stevner i Danmark.  

• Respekt som sammen med Stine Harfaldet Bråthen fikk flere seiere i 
unghestchampionatene og Breeders Trophy, ble tatt ut til å representerer 
Norge under Falsterbo Horse Show, og senere utdannet til Grand Prix-nivå. 

• I tillegg til flere andre hester og ponnier med gode resultater i 
unghestchampionater, internasjonale stevner og mesterskap 

 

Merethe	Blikstad	og	Amour	de	Rafael,	en	av	hestene	hun	
har	utdannet 



 
 
Team Bråthen Gård 

 

Bråthen Gård ligger i naturskjønne 
omgivelser i Aurskog, ca. 45 minutters 
kjøring fra Oslo. 

På gården finns det i dag plass til 13 
hester. I tillegg til både ridebane og 
ridehus har vi flott turterreng med 
milevis av skogsveier og stier rett bak 
stallen. Vi rir mye på tur til fordel for 
både hester og ryttere.  

Hos oss utdannes noen av de beste 
unge dressurrytterne og 
dressurhestene i Norge. Vi har ryttere 
på alle nivåer, og satser på bredden, 
for å få en god topp. Vi har et 
inkluderende miljø med plass til både 
de satsende rytterne og hobbyrytterne. 
Hos oss får man den gode team-
følelsen. 

I fjor tok ekvipasjer fra vårt team: 

• 2 gullmedaljer i det individuelle 
norgesmesterskapet (ponni 
kat.2 og U25) 

• Gull i lag NM (hest)  
• Gull i det individuelle 

kretsmesterskapet 
• Gull i lag KM 
• 2 gull i klubbmesterskapet (LB 

og LA) 

I år hadde vi to ekvipasjer fra vårt team 
som red EM og tre som red Nordisk.  

 

 

Team	Bråthen	deltagere	på	NM	2018	

Medaljefangsten	fra	2020 



 
 
 
Rideleir 

Helt siden 1992 har Merethe arrangert rideleir på sommeren, for hesteinteresserte på 
alle nivåer. For mange er dette sommerens store høydepunkt, og de fleste kommer 
tilbake år etter år. Treningen legges opp individuelt etter rytterens ferdigheter og 
hestens alder og utdannelse. 

Vi trener: 

• Dressur 
• Bakkearbeid 
• Sprangtrening 
• Sitstrening 
• Programtrening mm. 
• Hovedsakelig 2 ridepass daglig. Det vil tas hensyn til hestens kondisjon og 

alder. 
• Daglig teori. 
• Morsomme kveldsaktiviteter. 
• Badetur og mye moro 

	

En	glad	gjeng	på	rideleir	

 
Mathilde Klaesson 
Mathilde er oppvokst på Bråthen Gård og har ridd hele livet. Hun har konkurrert 
mange forskjellige hester og ponnier på elitenivå og har flere gull i Norgesmesterskap 



både individuelt og for lag. Mathilde har også fått gode plasseringer på internasjonale 
stevner og mesterskap. Nå er hun på landslaget for senior og U25 med hesten 
Sandbæks Rio-El, som har vært i familiens eie i åtte år.  

Da Mathilde var ferdig med videregående skole i 2019 fikk hun reise til Kyra Kyrklund 
i England. Der trente og jobbet hun for Kyra og hennes mann Richard White. Nå når 
Mathilde er tilbake i Norge rir hun for Kyra og Richard via undervisning over nettet. 
Hun nyter godt av å kunne bruke denne kunnskapen på de ulike hestene hun rir.   

Tilridning og undervisning  

Vi tar imot hester på alle nivåer fra 
unghest til Grand Prix, for korte og 
lengre perioder. Vi kan vise hesten 
på kåringer, stevner eller for salg. 
Hos oss skreddersyr vi et opplegg 
som passer perfekt for deg og din 
hest. Om det enten er at vi står for 
all trening, eller om du selv 
kommer og får undervisning noen 
dager i uken. 

Både Merethe og Mathilde 
underviser hjemme på gården 
(oppstallere og tilreisende) flere 
dager i uken. Mathilde kan også 
reise ut til din stall for undervisning 
i hverdager, eller for helgekurs.  

Mathilde	Klaesson	og	Sandbæks	Rio-El	fra	EM	2021	


