
RIDEHESTEN  h  10/22 RIDEHESTEN  h  10/222 3

A K T U E LT   /   K U S TO S  R I D E A K A D E M I  –  V I L H E L M S B O RG  F R I  FAG S KO L E

NYT 

RIDEAKADEMI

Drømmer du om et skoleår med hest? Måske du vil styrke 

og afprøve dig selv mere i sporten, eller finde ud af, om 

du skal arbejde med heste og i så fald hvor og hvordan? 

Nu kan du dykke ned i din passion på et spritnyt 

rideakademi på Vilhelmsborg ved Aarhus

• 10. klasses 
undervisning i 
dansk, engelsk 
og matematik,  
så man får sam-
me bevis, som 
hvis man gik på 
en efterskole  
eller folkeskole 

• 1-årigt kursus-
forløb med en-
keltfagsprøver 
og seks ugers 
praktik 

• Bo i værelser  
to og to på  
Vilhelmsborg 

• Faciliteterne  
består bl.a. af  
fællesrum og  
opholdsstue, 
værksted, ride-
hus og teori- 
lokaler.

OM  
SKOLEN

PÅ VILHELMSBORG

Fra venstre: 

Niels-Jørgen 

Johansen,  

Toni Hessner og  

Casper Cassøe – 

tre hesteinte- 

r esserede mænd, 

der har sat skub 

i nu at lave en 

skole i de fantas-

tiske rammer på 

Vilhelmsborg.

Δ
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Fra næste sensommer, nærmere bestemt til skoleåret 
2023/2024, optager en ny fri fagskole på Det Nationale 
Hestesportscenter Vilhelmsborg syd for Aarhus sine før-
ste elever. I spidsen af det står Toni Hessner, der gennem 
17 år har ledt den kombinerede fri fagskole og efterskole 
TronsøSkolen i Grindsted.
Fra 2005 til 2022 er skolen under Tonis kyndige hånd 
vokset fra 30 til 130 elever, der fordeler sig over fem lin-
jer; hest, land, teknik, gokart og eSport. Og med et godt 
driftsgrundlag samt tonen for den fremtidige udvikling 
slået an for skolen var det nu tid for den 63-årige midt-
jyde at søge nye græsgange.
– På TronsøSkolen har vi set, at der er et behov, hvis man 
laver et godt produkt, og der er mange, som gerne vil have 
sådan et skoleår med hest, fortæller Toni.
Ideen til KUSTOS Rideakademi – Vilhelmsborg Fri Fag-
skole opstod i et samspil mellem Toni og direktør for 
Dansk Varmblod og Vilhelmsborg, Casper Cassøe, der 
har sin daglige gang på netop Vilhelmsborg.

Med sig har de Niels-Jørgen Johansen, som mange avls-
interesserede kender fra stutteriet Tophøj ved Hobro. 
Han er tidligere forstander på Aalestrup Naturefterskole 
i Himmerland, hvorfra han gik på pension for halvandet år 
siden. Niels-Jørgen er dog, som han selv siger det, ikke 
blevet ældre end, at han stadig har masser af gejst for at 
gå ind i et projekt som dette, hvorfor han er blevet valgt 
til bestyrelsesformand:
– Vi tre har en fælles interesse for heste, og vi havde 
en stor hesteafdeling på Aalestrup, og de har en endnu 
større på TronsøSkolen. Jeg synes, det er en rigtig spæn-
dende opgave, så det havde jeg lyst til at springe ud i 
med det samme, siger han.

Nu bliver der endelig en skole

– For 30 år siden, da Vilhelmsborg blev skabt som heste-
sportscenter, var en af grundtankerne, at der skulle være 
en uddannelsesinstitution her på stedet. Stedet har været 
brugt til berideruddannelsen, men man fik aldrig en rigtig 
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I 2015 kom der ny skolelovgiv-

ning, som gjorde, at de, der op-

rindeligt hed husholdningsskoler, 

skiftede navn til frie fagskoler.

Frie fagskoler er kostskoler, der 

tilbyder praktiske og erhvervsret-

tede kurser med konceptet ”prøv 

før du vælger”. Skolerne arbej-

der meget praktisk orienteret 

og har en klar branchestrategi, 

som understøttes af et stærkt 

erhvervsnetværk, og de er med 

til at sikre, at flere unge får en 

erhvervsuddannelse – i tider hvor 

der er stor mangel på disse.

Vil du vide mere, om de frie fag-

skoler, så besøg hjemmesiden: 

www.friefagskoler.dk

HVAD ER FRIE FAGSKOLER?

skole i gang. Så her tre årtier senere ligger en af kongs-
tankerne bag Vilhelmsborgs grundlæggende principper 
til grund for, at en skole flytter ind i faciliteterne. Det er jo 
ret fantastisk, at de oprindelige tanker bag hestesports-
centeret endelig realiseres, siger Casper Cassøe, og 
Toni Hessner supplerer:
– Casper og jeg kendte hinanden i forvejen og kom til at 
snakke om, at vi burde have en skole i gang her.
Sammen har de to arbejdet på projektet i et par år og 
udvekslet mange tanker og ideer og ikke mindst kigget 
på økonomi og faciliteter. Med en donation fra KUSTOS 
Fonden, der således også lægger navn til, bliver drømmen 
nu til virkelighed; en skole, hvor man kan tage sin hest 
med og fordybe sig i både faglighed og sport.
– Vi har valgt at koge det ned, så vi kan være i de eksi-
sterende rammer her i starten, siger Casper Cassøe og 
gør det klart, at selvom der kommer en skole på stedet, 
så fortsætter Vilhelmsborg med at fungere som det he-
stesportscenter, vi alle kender med store stævner og 
spændende arrangementer.

Nu lykkes det endelig 

at lave en skole på stedet 

– det er vi så glade for 

CASPER CASSØE

TEKST: TRINE ASKJÆR-JØRGENSEN TAJ@RIDEHESTEN.COM

FOTO: RIDEHESTEN.COM/JØRGEN BAK RASMUSSEN

blerer en fri fagskole i bygningerne på Vilhelmsborg, der 
siden starten som nationalt hestesportscenter i begynd-
elsen af 90’erne var tænkt som en hippologisk højborg. 
Ligeledes var der fra starten tænkt en fagligt rettet skole 
ind i projekt Vilhelmsborg, og således er de tre såkaldte 
”elevboligfløje” opført med blandt andet kostskoleformål 
for øje.
– Man kommer til at kunne tage en fuld 10. klasse, lige-
som man kan andre steder. Derudover kan man også gå 
til enkeltfagsprøver, så hvis man f.eks. mangler en karakter 
i dansk eller matematik, så kan man godt nøjes med at 
tage det ene fag her. Det kan man faktisk ikke på andre 
uddannelsesinstitutioner, forklarer Toni Hessner.
På skolen bliver der altså en almindelig 10. klasse med 
afgangseksamen og et alment 1-årigt kursusforløb, men 
der er også andre fordele, hvis man ikke følger 10. klasse, 
men bare har enkeltfag. I så fald kan man komme ud i 
seks ugers praktik om året, hvilket man ikke kan i en or-
dinær skole.
– Efterskoler, højskoler og frie fagskoler har samme lov-
grundlag; vi skal lave livsoplysning, folkelig oplysning og 
demokratisk dannelse. Det er grundtesen i måden, vi er 
sammen på her og bliver klogere sammen her som ung 
eller ældre. Her har vi bare pakket det ind i noget heste-
fagligt, som bliver megaspændende, og i et kostskole-
forløb, siger Toni Hessner.
For at gå på skolen, der drives indenfor rammerne af frie 
fagskoler, skal man være fyldt 16 år eller have gået ni år 
i skole.

Kunne du tænke dig et 
skoleforløb med hest – eller som 
håndværker – i den fantastiske 
natur og de forrygende sportslige 
rammer på Vilhelmsborg, så 
kontakt Toni Hessner allerede nu.

Mail: tonihessner@outlook.dk

Telefon: 51 56 77 22

VIL DU 
VÆRE MED?

– Fra Vilhelmsborgs side er det glædeligt, at det nu lykkes 
at lave en skole her – og ikke bare en skole, men en fri fag-
skole med, som vi ser det, den største kapacitet i Danmark. 
Derfor er vi superstolte af og glade for, at Toni vil være en 
del af det her og en af de bærende kræfter. I og med at 
vi på Vilhelmsborg har så meget varmblods blod i os, så 
betyder det også meget, at en mand som Niels-Jørgen 
vil være formand. Selvom vi ikke er en del af hverdagen i 
skolen, så betyder det meget, at det er så stærke navne, 
der står bag. Det sætter vi stor pris på, og vi glæder os 
helt vildt. Vi er også meget glade for, at KUSTOS Fonden 
vil bakke op om det, så vi har kunnet få noget startkapital, 
fordi ellers kunne det her aldrig have ladet sig gøre, runder 
Casper Cassøe af og giver ordet videre til Toni og Niels-
Jørgen, der i praksis kommer til at stå bag den nye skole.

10. klasse eller 1-årigt kursusforløb

Den 3. maj 2022 stiftedes skolekredsen bag KUSTOS 
Rideakademi – Vilhelmsborg Fri Fagskole, som nu eta-
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– Der er ikke nogen øvre grænse; eleverne kan også 
komme efter gymnasiet, hvis de gerne vil finde ud af, 
om de vil være eksempelvis berider, dyrlæge eller no-
get andet indenfor hestebranchen. Tanken er, at det 
er for alle uanset alder, forklarer Toni og understreger, 
at skolen er for dem, der er 16 år og opefter og er 
nysgerrige på, hvordan en praktisk vej til ungdoms-
uddannelserne kan forløbe samt gerne vil prøve sig 
selv af i forhold til, hvad de skal vælge.

Dyk ned i hestepassionen i et år

Hestebranchen er ligesom mange andre erhverv ud-
fordret af at mangle kompetent personale med en 
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Toni Hessner har 17 års erfaring som 

forstander fra den kombinerede fri fagskole 

og efterskole TronsøSkolen i Grindsted.

kvalificeret faglig baggrund. Særligt indenfor avls-
området og dyrehold er der mangel på kyndig ar-
bejdskraft. Et praktisk og fagligt år på Vilhelmsborg 
Fri Fagskole gør elever i stand til på et kvalificeret 
grundlag at vælge en uddannelse, der understøtter 
deres ønske om at arbejde indenfor hestebranchen 
eller vælge noget andet på et oplyst grundlag.
– Hestelinjen på Vilhelmsborg er for alle, der ønsker 
at styrke deres tilgang til både ridning, avl, dyrevel-
færd og kendskab til omgangen med heste i almin-
delighed. Det kan være, man overvejer at uddanne 
sig til berider, men gerne lige vil prøve at starte op 
her og mærke efter, om det er det rigtige for en. Det 
kan også være konkurrenceryttere, som synes, det 
kunne være sjovt at have hjemmebane på Vilhelms-
borg et år, forklarer Toni Hessner.
Rideakademiets hestelinje kan også være relevant for 
dig, der overvejer en uddannelse indenfor et bran-
chebeslægtet fag som f.eks. veterinærsygeplejer-
ske, sadelmager, dyrepasser, smed eller indenfor 
bygge- og anlægsbranchen. På Vilhelmsborg er der 
allerede mulighed for via Dansk Ride Forbund at tage 
en ridelærer-, rideinstruktør- eller en berideruddan-
nelse – hvilket et fri fagskolekursus netop også kan 
lede videre til.
Skolen vil tilbyde kvalificeret undervisning på flere ni-
veauer ved nogle af de bedste beridere og trænere i 

Her bliver det både dybde  

og bredde i forhold til heste  

og håndværk 

TONI HESSNER
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HVEM 
STÅR BAG 
SKOLEN?

• Uddannet kok og har været 
selvstændig restauratør

• Uddannet erhvervsskolelærer 
fra Viborg Tekniske Skole

• Diplomleder fra 
Ledelsesakademinet på 
Århus Købmandsskole

• Forstander på TronsøSkolen 
i Grindsted fra 2005-2022

• Formand for Foreningen af 
Friefagskoler fra 2016-2022

• Har været både springrytter, 
springdommer og 
hestehandler

• Har tidligere redet bl.a. 
Christmas Show på 
Vilhelmsborg

FORSTANDER:  
TONI HESSNER,  
63 ÅR

BESTYRELSESFORMAND: 
NIELS-JØRGEN JOHANSEN,  
65 ÅR

• Uddannet Cand.phil. i dansk
• Uddannet i HD-organisation
• Tidligere forstander på 

Aalestrup Naturefterskole
• Avler dansk varmblodsheste 

sammen med sin hustru på 
Stutteri Tophøj

• Aktiv i Dansk Varmblod, hvor 
han har været formand for 
Region 7

• Interessen for heste blev 
grundlagt, da han mødte sin 
hustru Anette Nilausen

• Har kun redet meget lidt 
selv, men dyrket masser af 
idræt i sine unge år, primært 
fodbold

• Er en ivrig havørredfisker

Forstander Toni Hessner og bestyrelsesformand 

Niels-Jørgen Johansen viser elevboligfløjen på 

Vilhelmsborg frem, som er hyggeligt beliggende ved 

den gennemgående sti, der fører hele vejen ud 

til den lokale skov.

Danmark, og undervisningen foregår på nogle af landets 
bedste faciliteter med moderne ridehaller og historiske 
stalde samt fantastiske udendørsarealer.
– Jeg kan ikke sige endnu præcist, hvilke undervisere det 
bliver, fordi vi skal lige have helt styr på aftalerne, men det 
er nogle rigtig gode, og det bliver megaspændende og 
lærerigt for eleverne, siger Toni Hessner og fortsætter:
– Man kan medbringe sin egen hest eller låne en hest på 
stedet. Skolen er for dem, der gerne vil nørde hest et år 
og blive bedre i sporten, og vores mål er, at man får en 
god viden om heste helt fra avlen af dem og til sporten.

To ben at stå på

Udover hestelinjen med de klassiske tilgange til ridning; 
dressur og springning, som hovedsageligt vil være det, 
der fylder, kommer der også en håndværkerlinje på skolen. 
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– Vi vil gerne have et ben mere at stå på her på ste-
det, og så vil vi også gerne have nogle drenge herud 
at gå i skole, så det ikke bliver piger det hele. Det 
kan være drenge, der ikke helt er klar til at gå i gang 
med en erhvervsuddannelse endnu og måske er lidt 
i tvivl om, hvad de skal vælge. Her skaber vi en linje 
for dem, hvor de kan prøve nogle ting af, forklarer 
Toni Hessner.
En håndværkerlinje er fint i tråd med hestelinjen, idet 
hestebranchen rummer mange fagligheder, der også 
går udover de helt åbenlyse indenfor dyrehold. Der 
kan knyttes mange håndværksfaglige fag til dyrehold 
og indretning af faciliteter til dyr. Derfor vil skolen fo-
kusere på faglighed-erne indenfor bygge-, anlæg- og 
tømmer/smede-fagene og samarbejde med relevante 
håndværksvirksomheder:
– Her bliver det både dybde og bredde i forhold til 
heste og håndværk, siger Toni Hessner.

Her kan man dyrke passionen 

endnu mere, hæve barren og 

skrue op for fagligheden 

TONI HESSNER

L
B

J

En eksklusiv gruppe til start

På stedet er der plads til 40 boende elever, og med 32 
bokse til rådighed kan flertallet af disse have hest med. 
Skulle der komme eksempelvis 10 elever på håndvær-
kerlinjer, så bliver der som udgangspunkt 30 elever på 
hestelinjen, men hvordan det præcist bliver fordelt, kom-
mer an på dem, der søger ind, forklarer forstanderen.
– Det er nogle fantastiske rammer til det her projekt. Vi 
starter ud med ikke vanvittigt mange elever, så det bliver 
en rimelig lille, eksklusiv gruppe, der virkelig får mulighed 
for at dykke ned i deres interesser, siger Niels-Jørgen 
Johansen, og Toni Hessner supplerer:
– Eksklusiv fordi her får man mulighed for at dyrke pas-
sionen endnu mere, hæve barren yderligere og skrue 
op for fagligheden på det ridemæssige. Her kan man 
kombinere den almindelige undervisning med en masse 
ridning og virkelig dygtiggøre og prøve sig selv af i 
sporten.  h


