
Stall Brålykkja 

   

Bilde 1: Stall Brålykkja. Fotograf: Pia Otte 

Stall Brålykkja ble startet av Pia Otte i september 2019. Pia er opprinnelig fra Tyskland, har 

bodd mer enn 15 år i Norge, og hadde lenge drømt om å drive egen hestegård. Stallen er på 

et småbruk på Byneset, ca 25 minutters kjøretur fra Trondheim. Pia eier gården sammen 

med to gode naboer i et sameie. Den ene naboen er også hesteinteressert og hjelper til mye 

i stallen, mens den andre har drivhus og dyrker grønnsaker. Brålykkja-hestene leverer 

verdifull møkk til grønnsaksproduksjonen.  

 

Bilde 2: Drivhus. Fotograf: Heidi Karlsson 

Stallen har per i dag 6 hester. 4 av dem er eid av oppstallører og 2 er Pias egne. Alle hester er 

norske hesteraser; 2 nordland/lyngshester, 2 kaldblodstravere og Pia sine to dølahester, 

Brenne Blesen og Lydar Jämte.  



       

Bilde 3 og 4: Pia og de to dølahestene til venstre og med gårdshunden Aila til høyre. Fotograf: Maria Myhr og Katrina 

Rønningen 

Stall Brålykkja driver variert og med et mest mulig naturlig hestehold. Allsidig trening er 

sentralt. Hestene går på utegang basert på “paddock paradise”- (PP) prinsippet. PP går ut på 

at hesteholdet skal ligne mer på deres naturlige måte å leve enn ved konvensjonell 

oppstalling. Konseptet er basert på et “track & path”-system hvor hestene går i flokk og 

vandrer langs stier og med flere ulike spiseplasser de kan gå til. Alle hestene har fine, store 

bokser i stallen, men tre av dem liker seg best ute året rundt, og har utendørs hus som de 

bruker når vinden på Byneset blåser for surt. 

 

Bilde 5: Utegangen.  Fotograf: Synne Holst og Pia Otte 



Stall Brålykkja har et variert tilbud spesielt rettet mot barn, ungdom, kvinner og 

forskergrupper. Pia tilbyr per i dag ridetimer, barneridning, hestekos for kvinner i 

mammapermisjon og hesteassistert læring for forskjellige målgrupper. Pia er fasilitator i 

hesteassistert læring, med utdanning fra Equine Connection Canada. Hun bruker sine to 

stødige dølahester for kurs i livsmestring, team building og lederskap for ulike grupper. 

Konseptet er basert på erfaringsbasert læring og hvor deltakerne jobber sammen fra bakken 

med en hest. Hesten fungerer som lærer og speiler kommunikasjonen mellom deltakerne. 

Kunder har blant annet vært NTNU og Røde Kors. 

  

Bilde 6 og 7 fra hesteassistert workshop med Røde Kors. Fotograf: Eirin Pålsdatter Eidshaug 

Målet er også å skape gode treningsmuligheter på Brålykkja for alle og å kunne delta i 

konkurranser med norske hester. Ønsket er å bidra til å øke interessen for de norske 

hesterasene. Nordlandshest/lyngshest, fjordhest og dølahest er definert som kritisk truet, 

mens kaldblodstraver er definert som truet. Pia konkurrer selv med sine dølahester, mest i 

dressur (LC og LB) og flere i stallen har begynt å konkurrere. Stallen er stolt over å vise fram 

på stevner at norske hesteraser, som lever i flokk og på utegang, også kan være 

konkurransehester. 

 

Bilde 8: På tur i stallens treningsløype. Fotograf: Maria Myhr 



Stall Brålykkja arrangerer også Skeid-trening. Skeid er en gammel og helt egen 

konkurranseform tilpasset egenskapene til de norske hesterasene, og er omtalt i sagaene. 

Pia er sertifisert Skeid-dommer fra Norsk Hestesenter og planen er å arrangere første stevne 

ved stallen i 2022. I tillegg er Pia styreleder i Trøndelag dølahestlag, og utenfor gården 

jobber hun som forskningsleder ved Ruralis. Hun har også holdt foredrag om “paddock 

paradise” på Skjetlein videregående skole.  

      

Bilde 9 og 10: Skeid trening. Fotograf: Pia Otte 

Stallen er en møteplass for mange forskjellige hestefolk, med en fin liten gjeng og god 

stemning, og hvor alle får mulighet til å føle seg som en del av et lite “hestesamfunn”. I 

oktober arrangerte vi for første gang Halloween gymkhana (lek og varierte øvelser til hest). 

Stallen har også arrangert kjepphestkonkurranse, Skeid-trening og julemarked. Vi har også 

forskjellige trenere som kommer til gården og et høydepunkt er riddertrening med Øyvind 

Moe. 

   

Bilde 11: Sprangtrening med Sara og Brenne Blesen. Fotograf: Maria Myhr 



Pia drømmer om å bygge longeringshus i rundpaddocken en dag. Om stallen vinner pengene 

vil de brukes for en sårt tiltrengt oppgradering av møterommet i stallen. Møterommet blir 

brukt for besøkstjenester på Stall Brålykkja for grupper med spesielle behov, og som deltar 

på hesteassisterte intervensjoner. 

Stallen tiltrekker seg hesteinteresserte som er opptatt av naturlig hestehold og allsidig 

trening. Per i dag har stallen en venteliste, som gjenspeiler det vi ser som en økende 

interesse blant hesteeiere for mer naturlige måter å holde hestene på, og som øker 

hestevelferden.  

Selv om stallen er liten sammenlignet med mange andre, er hjertet og pågangsmotet stort. 

Vi elsker å skape nye ting og det blir aldri kjedelig på Brålykkja for hverken to- eller firbeinte. 

Stikk gjerne innom om du er i nærheten!       

 

  Bilde 12: Stall Brålykkja i solnedgang. Fotograf: Synne Holst 

__________________________________________________________________________________ 

Du finner oss også på facebook eller du kan sjekke ut hjemmesiden vår her 

https://www.stallbraalykkja.no/ 

Stall Brålykkja Pia Otte 

Nestingvegen 86, 7074 Spongdal 

Organisasjonsnummer 823 201 982MVA 

pia1905@gmail.com 

Mobil: +47 94484736 

 

https://www.stallbraalykkja.no/

