
 

 

 

Stigs tips till dig som har tankar på att avlägga gesällprov 
  

Svårighetsgraden på gesällprovet är avpassat för den som gått färdigt sin lärotid (tre år). Det är inte 

så svårt som en del tycks tro. 

 Det gäller att sko en häst, det kan de flesta som kallar sig hovslagare. Kanske är du inte så van vid att 

smida skorna till hästen. Du har 3,5 tim. till ditt förfogande att smida fyra vanliga remontskor och sko 

en häst med dem. Det tar inte lång tid att öva upp smideskunskaperna så pass att du kan prestera 

fyra användbara skor till en häst på ca en och en halv timma. Sedan har du 2 tim. kvar till att sko på, 

och då förstår du att en som kallar sig hovslagare inte har några problem med att klara den delen av 

provet. 

 En sak du kanske inte är så van vid är att mäta upp hovar och med hjälp av erhållna mått klippa till 

rätt längd på järn, och därmed få rätt storlek på de färdiga skorna. Det finns flera sätt att mäta hovar 

på. Här är en klassiker: mät den färdigverkade hoven från mitt i tån till ena trakthörnet, ta summan 

gånger två och lägg till materialets bredd två gånger. Resultaten kan variera en aning med olika 

smidestekniker så prova dig fram. Ett enkelt sätt att öva på är att mäta upp hovar när du är ute och 

skor. Mät hovarna, sko som vanligt men notera vilken storlek på sko du lägger på. När du sedan är 

hemma och har en stund över, smid upp skor enligt tagna mått och jämför med den skotyp och 

storlek du använde på hästen, stämmer storleken har du skor till den hästen nästa gång du skor den. 

Det dröjer inte länge förrän du är helt säker på att mäta och smida rätt storlek på skorna. 

  

Många betygspoäng att hämta på sömhålen. Var noga med att hålla dina verktyg i ordning, se till att 

stämpelhammare och loppdorn överensstämmer med varandra och med sömmen. Glöm heller inte 

den gamla tumregeln om skons fem delar (tådel, två sidodelar och två traktdelar) och att sätta 

sömhålen i sidodelarna. 

 Du skall också smida skor efter ritning. Här har du många poäng att vinna på form och mått. Varje 

millimeter fel mått kostar dig en poäng. Svetsa är något jag utgår ifrån att du kan, denna kunskap 

behöver du när du skall tillverka sjukbeslag som också ingår i provet. Dessa får du tillverka nästan hur 

du vill (klippa, svetsa smärgla osv.) Men de måste fungera som de är tänkta att göra. 

Vill du ha fler tips? Hör av dig till gom@hovslagareforeningen.se 
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