
 

 

Inbjudan till 
OHI:s kunskapsdag 
19 mars 2023 

 
Plats:  Stall Kungsgården, Rörby 4, Drottningholm, Ekerö.  

Möjlighet finns även att delta via länk. 
 
Program 
Från 09:30  Samling, mingel, kaffe och kaka 
 
10:00 – 10:15  Välkomna, presentation av dagen  
 
10:15-11:15  Hästvälfärd 

Hanna Sassner 
 
11:15-12:00   Utbildning av terapihästen 
  Heta Rautainnen 
 
12:00 – 13.30   Lunch inkl årsmöte OHI (se särskild kallelse) 
 
13.30 – 14:30   Välfärd och träningsmetoder för hästar inom HUI/HUT  
  Petra Boelhouwers 
 
14:30 – 14:45  Bensträckare och kaffe 
 
14:45 - 16:00   Hållbar häst – arbete vid handen 

Christina Drangel 
 
16:00   Avslut. Visning av anläggningen för de som har möjlighet att närvara på 

plats. 
 
 
Kostnad  
Medlem inkl fika och lunch: 400 kr, digitalt deltagande: 300 kr  
Icke medlem inkl fika och lunch: 700 kr, digitalt deltagande: 600 kr 
 
Vid medlemsansökan i samband med anmälan betalar du medlemspris. 
Efter kunskapsdagen får du ett intyg om du önskar. Utbildningsdagen gäller som årlig fortbildning för omcertifiering inom 
OHI. 
 
Anmäl er till: kontakt@ohi.nu senast den 10 mars. Ange namn och om ni önskar delta på plats eller 
via länk samt eventuella behov av särskild kost. Betala samtidigt in avgiften på pg 820054-5 
alternativt bg 5671-3738. Märk betalningen med ”Anmälan” samt uppge ditt namn.   
 
Har du ännu inte betalat medlemsavgiften? Gör det nu också, 300 kr/år till samma bankgiro/postgiro som ovan. Uppge 
namn på betalningen.  
 
 

Välkomna!  



 
Presentation av föreläsarna 
 
Hanna Sassner 
Hanna är biolog och disputerad i etologi/försöksdjursvetenskap (SLU, 2004) och har arbetat med 
tillämpad etologi, djurhållning och djurvälfärd på ett flertal olika djurslag, numera framförallt häst. 
Hanna tidigare arbetat vid Hästnäringens Riksanläggningar och Flyinge AB där hon har varit 
forskningsansvarig och lärare på Hippologprogrammet, SLU och flera YH-utbildningar och har även 
arbetat som programansvarig och samordnare för riksanläggningarnas hovslagarutbildningar. Hon 
har även arbetat som djurskyddshandläggare på Jordbruksverket och som djurskyddsinspektör på 
Länsstyrelsen. Sedan 2019 arbetar Hanna som prefekt och forskare på Institutionen för Biosystem 
och Teknologi i Alnarp.  

Petra Boelhouwers,  
Petra har en BSc i Animal Behaviour och snart en MS i Animal Science med inriktningen häst. Petra 
har haft fokus på relationen mellan människa och djur sedan länge. Favoritkursen på 
masterprogrammet var Equitation Science och hon har även ridit in ett 20-tal hästar utifrån Andrew 
McLeans träningssätt. I sitt masterarbete undersöker hon vilka träningsmetoder som användes av 
aktiva utövare av HUI i Sverige och hur metoderna applicerades i praktiken. 
 
 
Heta Rautainnen,  
Heta är utbildad tränare och beteendekonsult för djur, samt snart examinerad i etologi och 
djurvälfärd (MSc Animal Science, SLU). Heta har arbetat med terapihästar sedan 2008 och har 
samarbetat både med professionella inom HUI, och med HETI (Horses in Education and Therapy 
International) sedan 2018.  
 
 
Christina Drangel 
Christina är licensierad B-tränare av Tyska Ridsportförbundet, är utbildad i Feldenkraismetoden 
(Gaby Jaron, Mia Segal, Chava Shelhav) har tränat tillsammans med Sally Swift (Centrerad Ridning), 
Linda Tellington-Jones ( TTEAM-metoden) och är aktiv ryttare sedan 6 års ålder. (50 år) Hon har 
tränat och utbildat ryttare i 40 år (Integrerad Ridkonst) och är Certifierad Business Coach.  
 
 


