
 
 
Stall Tonheim AS er en rideskole i Fredrikstad som eies og drives av familien Tone (daglig 
leder) og John-Ole (stallens alt-mulig-mann), samt døtrene deres Ann-Helen (hovedansvar 
for rideskolen) og Ingrid (ridelærer).   
 
Rideskolen vår ble nyoppstartet i 2007, og har i dag 16 ponnier og hester som lærer elevene 
våres å ri og håndtere hest. Vi tilbyr ridekurs både for unge og voksne, rideleirer i 
skoleferiene, helgekurs, bursdagsfeiringer, og handikapridning. Vi har elever fra 2 år og opp 
til godt voksne mennesker. Vår rideskole er åpen for alle som elsker hest, uansett om de kun 
ønsker å ha det som en hobby, eller om de ønsker å konkurrere innenfor idretten.  
 

 
 
Som slagordet vårt sier, så er vi mye mer enn bare ridning. Rideskolen vår er til for å kunne 
lære elevene våres å håndtere hestene på bakken også, og ikke bare ri dem. Man får en 
trygg rytter og en trygg hest når de lærer seg å bli kjent i andre miljøer enn bare på 
ridebanen. Derfor har vi alltid hatt ridetimer som innebærer både stell og på/av-saling av 
hestene + ridetid. Dette gir elevene våre en fin mulighet til å lære seg det mest 
grunnleggende innenfor håndtering av hest, samt at hestene våres får en velfortjent pause i 
mellom ridetimene og masse kos! 
 
I tillegg har vi en stor variasjon innenfor de ulike aktivitetene våres, og elevene lærer seg alt i 
fra sprang, dressur, turridning, voltige, gymkhana, tømmekjøring, løshopping, horsemanship, 
longering, og terrengritt. Vi har også elever som liker å ri i halsring og uten sal, og dette får 
de lov til så lenge vi vet at de kjenner hestene godt nok. De flinkeste elevene våres får også 
lov å leie med seg hestene våres ut på stevner i distriktet, da det er veldig gøy for både 
hester og elever å få prøvd seg på konkurransebanen. Det er en god motivasjon for elevene 
våres å kunne starte stevner, og vi ser en stor utvikling hos de som er klare til det. Vi tar 
betalt for leie av hestene og bilen vår, men vi er alltid gratis med som støtte og trener da det 
er viktig for oss å rekruttere flere flinke ryttere ut i ryttersporten.  
 
 



 
 
Dette er både for at elevene våres skal ha en bred forståelse for ulike aktiviteter man kan 
gjøre med hest, men også for at hestene våres skal ha en god variasjon i sin 
arbeidshverdag! Vi har sett at hestene våres trives best med variert arbeid, i ulike miljøer, og 
det er da de er mest fornøyde. I tillegg går også alle hestene våres i flokk i store paddocker, 
med mye utetid. Dette har gjort at vi har fått en fin flokk som kjenner hverandre godt, og som 
får beveget seg godt før ridetimene. Dette har gjort at vi føler at vi har tryggere og mer 
fornøyde rideskole-hester som trives i arbeidet sitt.  
 
Vi har også akkurat blitt med i prosjektet “Idretten skaper sjanser”, som er et prosjekt hvor 
tidligere rusmisbrukere får hjelp til å komme seg ut av rusmiljøet - og ha et sunt sted å 
komme til. Vi er veldig glade for at vår rideskole ble valgt til akkurat dette, da Tone og John-
Ole i mange år har drevet med Grønn Omsorg og som avlastere. Og vi har hatt et stort 
ønske om å kunne gi denne gruppen et tilbud hos oss også.  
 
Vi er veldig glade i hestene våres, og vi vil at de skal kunne ha et godt og langt liv hos oss. 
Vi er derfor opptatt av at de alltid blir fulgt opp så godt vi kan med skoing, vaksiner, ormekur, 
tannrasp, saltilpasser, og ikke minst behandlere. En hest som er smertefri og har riktig 
utstyr, er en hest som trives i jobben sin og som er en trygg rideskolehest. I tillegg passer vi 
på at hestene alltid har en fridag i uken, samt at de får lengre ferier rundt juletider og på 
sommeren.  

 
 
Grunnen til at vi velger å sende en søknad er fordi vi har hatt et tøft år som rideskole på 
grunn av Covid-19. Dette er fordi vi ble tvunget til å stenge rideskolen i noen perioder på 
grunn av regjeringen ønsket og ha mer kontroll på smitten, og vi gikk glipp av mye viktig 



inntekt på grunn av dette. Men vi jobbet alltid knallhardt med å finne løsninger som gjorde at 
vi klarte å ha litt inntekt og fortsatt fulgte reglene til regjeringen. Og på grunn av dette klarte 
vi å komme oss igjennom pandemien.  
 
Når vi endelig hadde begynt å komme oss på bena igjen, så var vi så uheldige å få kverke 
på en hest på stallen i starten av sommeren 2021. Dette er en annen type kverke enn den 
vanlige i har i Norge, og det har tatt lengre tid og vært vanskeligere å få tatt knekken på 
sykdommen enn normalt. På grunn av dette har hestene våre blitt syke av og på, og det har 
kommet mange ekstra utgifter som vi ikke forventet på dyrlegeregninger og medisin til 
hestene. I tillegg har vi selvfølgelig latt de hestene som har vært syke fått fri, og vi har flere 
ganger måtte avlyst ridetimer på grunn av at vi heller ville ivareta hestene våres. Noen av 
hestene våres er fortsatt syke, og vi gjør alt vi kan for at de skal komme seg på bena igjen.  
 
Hvis vi vinner pengene, så ønsker vi å bruke de til å reparere hestebilen vår som vi bruker til 
å kjøre elevene våres på stevner med. Hestene våres er en del av en næringsbedrift, og kan 
kun bli kjørt av oss som er godkjente transportører. Vår hestebil begynner å dra på årene, og 
vi har behov for å utføre ulike reparasjoner for at den skal holde lengre. Overskuddet fra 
rideskolen som vi planla å bruke til å reparere hestebilen, har gått til behandling av hestene 
som har vært syke. I januar er det blant annet FERD Rideskolecup, som for oss er en svært 
viktig og god mulighet for elevene å få erfaringer fra å starte et større stevne. Vi ønsker 
derfor å kunne bruke pengene slik at vi fortsatt kan tilby elevene våres denne viktige stevne-
erfaringen og fantastiske opplevelsen for 10. året på rad.   
 


