
Terapiponni AS er et ideelt selskap som ble stiftet av Ulrikke Lindal i 
Januar 2021. Terapiponni jobber målrettet for å gi et variert tilbud til barn 
og unge, og spesielt brenner vi for å gi en mestringsarena til dem som som 
strever med ulike psykiske utfordringer. Ulrikke er utdannet vernepleier og 
jobber til daglig på barne og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Vi holder til i en sjarmerende gammel stall midt i Hillevåg bydel, som er 
svært nær Stavangers bykjerne. Stallen er en kjærkommen grønn perle i 
ellers tettbygd strøk. Sandvik gård, som stallen er en rest av, er kjent fra 
generasjoner bakover, og har mye historie og sjel i veggene som gir dette 
terapeutiske tilbudet med hestene en fin ramme. 

Ulrikke har vokst opp med dyr, 
og vet hvor inderlig dyrene kan 
påvirke mennesker med sitt 
nærvær og ærlige vesen. Hun er 
under videreutdanning i psykisk 
helsearbeid, og planlegger 
etterpå å utdanne seg videre 
innen hesteassistert terapi. 

Per nå har Terapiponni 5 
amerikanske miniatyrhester, 1 
welsh Mountain ponni, samt 4 
kaniner. 
Stavanger kommune har funnet i 

levekårsundersøkelser at Hillevåg bydel kommer dårlig ut når det gjelder 
oppvekstvilkår og mange lavinntektsfamilier er bosatt i bydelen. 

Terapiponni arrangerer ulike aktiviteter, herunder feriekurs, aktivitetsdager 
og individuelle opplegg, hvor det legges til rette for en arena for 
inkludering og sosialt samvær i tillegg. 



Gjennom samarbeid med store rutinerte 
aktører som Stavanger turistforening 
har vi allerede rukket å skape mange 
gode øyeblikk og håpet er å fortsette å 
utvikle tilbudet. 

Sommeren 2021 støttet Stavanger 
kommune Terapiponni med 
økonomiske midler til å arrangere en 
aktivitetsdag for barn med spesielle 
behov,- noe som var kjærkomment da 
disse barna ofte dessverre faller utenfor 
øvrige sommerarrangement.
Til vinteren er vi invitert av kommunen 
i samarbeid med turistforeningen til å 
delta på arrangementet «Vinterlys 
2022». Her stiller vi med flere av 
miniatyrhestene og welshponnien foran 
vogner pyntet med lys for kjøretur-
opplevelser i bydelen.

Under Covid-pandemien har Terapiponni 
opplevd en stor etterspørsel på tilbud, da 
spesielt for målgruppen vår som allerede 
strever psykisk som blir i tillegg lidende 
under et nedstengt samfunn.

Dersom vi skulle vinne pengene, vil vi 
bruke dem på å oppgradere til bedre 
utstyr som tilrettelegger for enda mer 
aktivitet med hestene!



Avslutningsvis legges ved en uttalelse fra en av kundene hos Terapiponni: 

«Vi er utrolig takknemlige for at vi kom over tilbudet til Terapiponni, og 
for at jenta år, som har en Asperger-diagnose har fått muligheten til å 
benytte seg av nettopp dette tilbudet. Jenta vår sa en gang «På Terapiponni 
er det lett å være!» For henne har timene sammen med Ulrikke og 
ponniene vært som et friminutt fra en hverdag preget av en stadig streben 
etter å forstå- og tilpasse seg omgivelsene, samt mye belastende engstelser 
ifm sosiale situasjoner og relasjoner».


