
Ta tömmarna, mingla med kolleger, lär dig något nytt  
och njut av förstklassig mat.   
Boka in helgen 23–25 mars så väntar en kanonhelg  
fylld av möjligheter.
Trav, kryddat med föl. Det är temat för Svenska Hovslagareföreningens årsmöte 2018, 
fackmässan för hovslagare och veterinärer. Mässan hålls på Solvalla vars lokaler erbjuder 
utmärkta förutsättningar. Allt, inklusive hotellet, ligger inom bekvämt gångavstånd. 

Det så kallade Ströget används som utställningshall. Det är en stor, luftig och uppvärmd 
lokal och det är här utställarna håller till. I samma lokal finns också matservering och bar. 

Årsmötet innebär ett gyllene tillfälle att förkovra sig. I samma byggnad som Ströget finns 
föreläsnings- och festlokalerna. I Kongressen hålls lördagkvällens trerättersmiddag och  
i Nordinsalen håller föreläsarna till. Föreläsare är de extremt framgångsrika travtränarna 
Svante Båth och Stefan Hultman, som ska tala om balansering och skoning inom trav-
sporten. Moderator här är Per Skoglund, folkkär expertkommentator och TV4-profil.  
Leg veterinär Ove Wattles föreläsning handlar om föl, både friska och de som behöver 
korrigeras. Dessutom ska klinikhovslagare Rose-Marie Clark, som har mångårig  
erfarenhet av fölkorrigering och som hämtat mycket av sin kunskap i Australien, föreläsa 
under rubriken Fölets benställning och möjlighet till korrigering. Medföreläsare här är  
leg. veterinär Ingela Liwång, specialist på hästens sjukdomar.

Botanisera bland utställarnas alla erbjudanden, ta del av smides- och hovslagartävlingarna 
och mingla med kollegerna i baren. 

För alla som gillar fartvind blir det också tillfälle att prova på att köra travhäst. 
Efter lördagskvällens trerättersmiddag blir det party en våning ner på Ströget, där det blir 

bar och dans till framåt småtimmarna.
Tveka inte utan anmäl dig till vårens stora fackmässa.  Alla hovslagare och veterinärer  

är välkomna. Gratis entré!  Vi lovar intensiva dagar.

Välkommen till Solvalla!
Inbjudan till årsmöteshelg 2018

Barhäng. I utställningshallen ligger restauran-
gen och baren, längst bort i bilden.

Perfekt plats. Solvalla erbjuder utmärkta 
förutsättningar för en riktigt givande helg.
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Kallelse till årsmöte 
Svenska Hovslagareföreningens årsmöte hålls söndagen den 25 mars klockan 
10.30 på Solvalla. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och val.  
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.

Handlingar finns att tillgå två veckor innan mötet på hemsidan: 
www.hovslagareforeningen.se

Årsmötet är endast öppet för medlemmar.

Priser
Boende på hotellet, Best Western Plus Sthlm Bromma, kostar 802 SEK/natt 
för enkelrum samt 1 032 SEK/natt för dubbelrum.  I rumspriset ingår fru-
kostbuffé, trådlöst internet, tillgång till gym, bastu och relax samt parkering. 
Observera att hotellet bara tar kort, inte kontanter. 

Mat förbeställs från och med 22 januari via webshopen på Solvalla.se.
Gå in på solvalla.se, välj fliken webshop och därefter fliken SHF och beställ 

enligt nedan. 

Hotellbokningen görs direkt till hotellet via mejl: bokning@sthlmbromma.se
I ämnesraden anges bokningskod: Sv. Hovslagareföreningen 7838
I mejlet anges namn, telefonnummer, betalkortsnummer och kortets utgångs-

datum. Vid boende i dubbelrum anges båda namnen.
Hotellbokningen ska vara gjord senast 12 februari men boka gärna tidigare.

Håll koll på hemsidan
För uppdaterad information och detaljerat program, håll koll på:  
www.hovslagareforeningen.se

Väl mött på Solvalla!

Festsalen i Kongressen.

Utställningshallen är rymlig 
och uppvärmd och har fönster 
ut mot travbanan.

Nordinsalen står redo för 
intressanta föreläsningar.

I gäststallet ska yrkeskickliga 
hovslagare göra upp.

Matpaket 
385 kronor per person:
l Förmiddagskaffe  
l Lunch inkl. måltidsdryck 
l Eftermiddags kaffe med 
fikabröd.
l Middag, serveras i buffé-
form med möjlighet att 
mingla i mässhallen.

Matpaket
198 kronor per person:
l Förmiddagskaffe och fralla
l Lunch inklusive måltids-
dryck, l Eftermiddagskaffe 
med fikabröd
Galamiddag l Trerätters-
meny, 495 kronor per person

Matpaket
169 kronor per person:
l Förmiddagskaffe med 
fralla
l Lunch inklusive måltids-
dryck
 

Fredag Lördag Söndag


