Bestämmelser för Mästarbrev i:

Hovslagaryrket
Bestämmelserna är framtagna 1982-01-24 och av branschen reviderade (1992,1996, 1997) senast
hösten 2016 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd 2016-09-29

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Svenska Hovslagareföreningen (Gesäll- & Mästarprovssektionen)

Krav för Mästarbrev
För erhållande av Mästarbrev ska den sökande uppfylla följande krav:
•

Gesällbrev
Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med
branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd

•

Godkänd Hovslagare
Den sökande ska vara av Jordbruksverket godkänd Hovslagare och ha av Svenska
Hovslagareföreningen godkänd fortbildningsexamen

•

Mästarprov
Den sökande ska ha med godkänt genomfört av branschen fastställt Mästarprov enligt bilaga till
dessa bestämmelser. Se anvisningar i bilaga 1.
Granskning av Mästarprov
Ansvarig granskare är SHF:s Gesäll- & Mästarprovssektion. Granskare ska vara opartiska
och utses av branschen på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Om kandidaten blir
underkänd ska denne inom 14 dagar få skriftlig information om anledningen till detta,
samt för slag på hur godkänt resultat uppnås. Läs mer om
granskningstillfället/granskningen i provanvisningarna.

•

Arbetslivserfarenhet
Den sökande ska vara verksam i yrket, ha dokumenterat arbete/utbildning, efter fullgjort
grundutbildning, om minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av
branschen validerade kunskaper.

•

Lämplighet
För att erhålla Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn
till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256). Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter
inlämnad ansökan.
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Ansökan
Ansökan om Mästarbrev görs till Sveriges Hantverksråd. Ansökningshandlingar finns på
hantverksrad.se. Till ansökan skall följande handlingar bifogas: kopia på gesällbrev, kopia på intyg
om Godkänd Hovslagare av Jordbruksverket, kopia på protokoll från godkänt Mästarprov samt
handlingar som styrker att du är yrkesverksam och har arbetslivserfarenhet enligt kraven ovan.
Anmälan om att avlägga Mästarprov görs direkt till SHF
Har du övriga frågor om hur du ansöker, kontakta Gesäll- och Mästarbrevskansliet.

Kostnad
Kostnaden för Mästarbrevet är 2 000 kr + moms (2 500 kr inkl. moms) som ska betalas i samband
med att ansökan görs till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Information om kostnaden för
Mästarprovet finns angivet i provanvisningarna.

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Svenska Hovslagareföreningen
Ekeby Sjöstugan 1
64296 Malmköping
Kanslitelefon: 0722-088 008
e-post: kansliet@hovslagareforeningen.se
Hemsida: www.hovslagareforeningen.se
Kontaktuppgifter SHF:s Gesäll- & Mästarprovssektion
e-post: gom@hovslagareforeningen.se
Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
Fax. 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Mästarbrev!
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Anvisningar för avläggande av Mästarprov i hovslageriyrket
Provet innehåller följande avdelningar:
Provdel ett: Praktiskt skoningsprov.
Provdel två: Praktiskt smidesprov.
Som teori i mästarprovet gäller fortbildningsexamen
I fortbildningsexamen ingår en omfattande genomgång av hovsjukdomar och sjukbeslagstillverkning varför detta inte förekommer i mästarprovet

Det praktiska provets två delar
De två provdelarna kan komma att avläggas i omvänd ordning

Provdel ett
Skoning av häst med handsmidda skor på en maxtid av 3 tim.

Anvisningar provdel ett
Kandidaten skall bestämma hästs rörelser och benställning samt
Inför granskare redogöra för sin plan med skoningen.
Hästen hovar skall skos och granskas parvis.
Vid granskning efter verkning skall första paret hovar vara
färdigverkade, d.v.s. sula och stråle skall vara rensade och allt
överflödigt horn bortraspat. Dock är slutputsning tillåten.

Verkning:
Verkning sker efter svensk standard.

Beslag:
Skor smides i lämplig dimension till hästen, falsade och med minst sex
passande sömhål i var sko, samt bobpunchade eller dragen tåkappa eller tåsidokappor. Inget kappdon,
sänken eller elverktyg är tillåtna. Handraspning är dock tillåten
Därefter skos hästen med det första paret handsmidda skor. Skoningen skall vara färdig och slutputsad
och nitar väl infällda
Efter c:a 20 min. rast görs hela proceduren om med andra paret.
Alla kappor ska ligga dikt an hoven, inget mellanrum får förekomma.
Kappans tjocklek ska vara väl tilltagen vid basen och tunna ut mot toppen.
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Säkerhetstänkande krävs vid det praktiska provet: Vid skoning, skyddsskor.
Vid smide, Skyddsglasögon och hörselskydd. Inga verktyg vid hästen när ingen är där
Inga skor eller söm på golvet.
Hästen ska för godkänt prov vid besiktning efter skoning gå rent om den före skoning ej visade
störningar i sina rörelser.

hålverkning, sömstick, bränning så att hästen reagerar för värmen leder till underkänt prov.
Likaså slag eller annan omild behandling av hästen.

Provdel två
Smida tre specialskor efter i förväg erhållna ritningar på en maxtid av 1tim.och 10 min

Anvisningar provdel två:
Tre specialskor smides enligt ritningar erhållna i god tid före provet.
Hämtas på Svenska Hovslagareföreningens hemsida www.hovslagareföreningen.se
Förekommande specialskor:
Beslag ett: En Engelsk Rodster, Material järn
Hammarfinish gäller. D.v.s. Sänken, raspning, elverktyg ej tillåtet.
Beskrivning: Engelsk Rodster med 6 stämpelhål, 14 mm höga hakar och Tåkappa
Tjocklek i tån 12 mm tjocklek i trakt 7 mm Bredd 130 mm Längd 145 mm
mätt stående med yttre trakt mot underlaget och inre trakt 10 mm ifrån
Beslag två: En Äggsko, material järn.
Raspning tillåten Elverktyg ej tillåtet
Beskrivning: Äggsko i 20 X 8 Falsad med 6 sömhål, tåkappa Längd 142 mm
Bredd 130 mm
Beslag tre: En ringsko material aluminium
Raspning tillåten, elverktyg ej tillåtet
Beskrivning: Helfalsad ringsko i 10 X 25 aluminium med 7 sömhål utan kappa
Längd 140 mm Bredd 143 mm och med 37 mm hartbar

Allt material medtages av kandidaten.
Här menas förutom plattstång i järn och aluminium samtliga verktyg inkl. ässja, städ, gasol,
m.m.
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Ansökan för avläggande av Mästarprov göres på blankett rekvirerad på
SHF:s Gesäll & Mästarprovsetion gom@hovslagareforeningen.se

Mästarprov avlägges på av SHF utsedda platser.
Till provdel ett underlättar det om kandidaten har med sig en medhjälpare / hästskötare.
Medhjälparen får också vara kandidaten till hjälpvid provet med renhållning,
värmning, släggning, tillhandahålla sval dryck m.m. Denne får dock ej påverka det praktiska
arbetet på häst eller sko

Granskning:
Granskning av de praktiska provdelarna utföres av två av Svenska Hovslagareföreningens
granskare varav minst en själv innehar mästarbrev. Granskning sker efter en tiogradig skala.
(se provbestämmelser) i positiv anda och där funktion värderas högre än finish.

Kostnader:
Mästarprov en deltagare: 12.000:- + moms
Två eller fler deltagare: 6.000:- + moms
Avgiften för mästarprovet inbetalas på SHFs pg 114113-4
senast fyra veckor före prov. Inbetalad provavgift återbetalas ej. (Gäller ej vid sjukdom,
sjukintyg erfordras)
Mästarbrevet utdelas av gesäll och mästarbrevskansliet
stiftelsen Hantverk och Utbildning.
Till en kostnad av 2.000:- +moms
Skulle något av de två praktiska provdelarna underkännas får
kandidaten inom 14 dagar skriftlig information om anledningen
till underkännandet.
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