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Befattning:
Klinik/företag:
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Klinik/företag:
Adress:
Telefon:
E-post:
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Telefon:

Namn:
Djurslag:
Ålder/ras/kön:
Försäkringsbolag:

g:
Diagnos alt. klinisk bedömnin

gsförslag:

Önskad åtgärd, behandlin

önskas,
Ja. Nej. Återkoppling

Journalkopia bifogad,

r bifogas,
Ja. Nej. Röntgenbilde

Ja. Nej.

(Ringa in önskat alternativ)

Datum:

Underskrift:

_____________

________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

!

Denna blankett är framtagen

!

för att vara en riktlinje mellan:

!

SVS, RAID, LSVET och

!

SHF, för att underlätta remisshanteringen

mellan djurhälsopersonal.

Alltid till hands. Ladda ner
blanketten till din dator så
har du den när den behövs.

Lätt med
rätt blankett

Remiss. Är du trött på att
alltid få veterinärens remiss
via hästägaren?
Ofta har hästägaren svårt
att förstå vad veterinären
vill uppnå och det är ibland
svårt att ens riktigt veta
vilken diagnos veterinären
ställt. Samtidigt är du själv
alltid ansvarig för vad du
gör. Det går inte att säga att
jobbet begärdes av veterinären om det sedan visar
sig att något blev fel.
För att undvika detta finns
det nu en blankett som all
djurhälsopersonal kan använda om man måste remittera en häst till någon annan
inom djurhälsopersonalen.
Blanketten hittar du på
föreningens hemsida under
rubriken Dokument. Skriv
ut eller spara ner den i din
laptop/läsplatta så du direkt
kan skicka den till kliniken
om du måste remittera.
Har du samarbete med
veterinärer så be att de också använder blanketten när
de remitterar hästar till dig.
Michael Knap
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EM 2020 hålls
på hemmaplan
”Det var vår tur att ta över stafettpinnen”
Om tre år blir det EM
i hovslageri i Sverige.
Svenska hovslagareföreningen har sagt ja till
att arrangera och
planeringen är i full gång.
År 2020 kommer Svenska Hovslagareföreningen att stå som
värd för Europeiska mästerskapen i hovslageri.
– Vi fick frågan av EFFA om vi
ville arrangera och vi har beslutat att tacka ja. Vi har ju arrangerat många SM och det går
numera på rutin, men det här
är något mycket större, säger
Magnus Smederöd, hovslagarmäster och med i tävlingssektionen.
Det är inget litet arrangemang
som väntar. Smederöd berättar
att de förväntar sig mellan 100
och 110 startande.
– Man får ställa upp med
fyra startande från varje land
och sist var det 16 länder som
ställde upp. Dessutom planerar
vi att också bjuda in fyra lärlingar per land, som ska få tävla
i en egen klass, säger Magnus
Smederöd.
De tävlande kvalar in och
varje land ordnar uttagningar.
– Vi räknar med att ha de
svenska uttagningarna i början
av år 2020.
Planeringsarbetet är redan i
gång. Magnus Smederöd berättar att de har satt ihop en grupp

Svenska kämpar. Daniel Ahlberger, Per Nilsson och Fredrik
Forsberg deltog i EM i Österrike 2012.
Foto: Peppe Frosch

som ska jobba med att få in
sponsorer, utställare, domare
och publik. De har också tankar kring var EM ska hållas
men det är inte helt klart ännu.
Tidpunkten blir troligen i början av hösten 2020.
–Vi hoppas att vi efter det
att Schweiz har haft sitt EM
nästa år direkt ska kunna börja
marknadsföra vårt, säger Magnus Smederöd.
Han tror att evenemanget
kommer att sträcka sig över
fyra dagar och utöver själva
tävlingen planerar de att ha lite
clinics och andra händelser.
Intresset för att tävla växer i
Sverige.
– Ja, det blir större och större.
England och Frankrike är stora
nationer när det gäller att tävla.

I Tyskland, som är ett stort land
när det gäller uppfödning, är
det inte lika populärt men vi
arbetar för att öka intresset där
också.
– När vi fick fråga från EFFA
kände vi att det var vår tur att
ta över stafettpinnen. Vi vill få
fler att tävla och vi vill utveckla
tävlandet. Det här är vår chans,
säger Smederöd.
Lisa Olsson

Tidigare VM
Schweiz 2018
Danmark 2016
England 2014
Österrike 2012
Sverige arrangerade
EM 2004, då på Storängsbotten i Stockholm.

Nya perspektiv. Vinklar och balans i hoven synas noga.

Glödhet kunskap. Förmiddagen handlade
om smide och modifiering och efter lunch
skoddes en häst upp med skor som Per
Nilsson hade tillverkat.

Tävlingstips. Rör inte de ställen som är trasiga eller saknar
horn. ”Då visar du att du noterat den tunna delen av sulan”,
tipsar Per.

Föregångare. Deltagarna fick också se flera
hundra år gamla skor på Gotlands museum.

Kunskapstörst. I slutet av augusti samlades ett gäng hovslagare i Visby för att lära och

inspireras av hovslagarmäster och landslagsman Per Nilsson.

Mäster bjöd på sina bästa tips
Rör inte de ställen på hoven som är trasiga eller saknar
horn på grund av slitage. Det var ett av tävlingstipsen som
hovslagarmäster Per Nilsson delade med sig av till deltagarna på medlemsträffen på Gotland i slutet av augusti.
I slutet av sommaren höll
Svenska Hovslagareföreningen
en medlemsträff i rosornas stad
Visby.
Hovslagarmäster tillika landslagsman Per Nilsson bjöd på en
heldags förevisning. Förmiddagen handlade om smide och
modifiering och efter lunch
skoddes en häst upp med skor
tillverkade av Per.
Förutom att smida några av

gesällbrevsskorna
berättade
Per om vikten av att förbereda
sig och hur man bör tänka och
lägga upp sitt arbete vid ett
provtillfälle eller tävling.
Tunn i sulan
Hästen som skoddes hade gått
barfota en tid och var lite trasig
i hovväggen samt något tunn i
sulan på sina ställen.
Vid de tillfällen som det skall

ske en bedömning av skoningen så pekar Per på vikten av
att inte ”röra” de ställen som
är trasiga eller saknar horn på
grund av slitage.
– På så vis visar du att du
noterat den trasiga väggen eller
tunna delen av sulan och riskerar inte heller att bli anklagad
för att ha orsakat det, förklarar
Per och visar de ställen han
medvetet lämnat.
Vi som är på plats passar på
att lyfta på hovarna när Per
själv springer ut till ässjan.
Det tittas på vinklar, balans
i hov och samtliga deltagare
verkar nöjda med att själva se

Väldigt fascinerande
att hålla i en sko som
är flera hundra år
gammal
det som Per nyss har förklarat.
Per tar oss noggrant igenom
skoningen steg för steg. För att
han ska kunna lägga mer tid på
att visa och förklara hur han
tänker ställer Timmy Hoas upp
och skor hästen bak.
Även här diskuteras det en hel
del och stämingen är på topp.
Innan kvällens restaurang-

besök så hade kollegan Fredrik
Strange ordnat så att vi fick en
privat visning på Gotlands museum.
Urgamla skor
Vi fick ett bord fyllt med väldigt gamla skor och vi började direkt diskutera funktion.
Det var ett uppskattat inslag.
Väldigt fascinerande att hålla
i en sko som är flera hundra år
gammal och se att skorna ofta
hade en större funktion än bara
som skydd och grepp.
Kvällen avslutades på en trevlig restaurang innanför Visbys
ringmur där vi konstaterade att

vi allihopa fick med oss något
lärorikt hem.
Det delades en hel del anekdoter och skratt! God mat och
gott i glasen innan den långa
dagen fann sitt slut mot midnatt strosandes över kullersten
och medeltida byggnader.
En lyckad träff med andra
ord!

Frivillig insats. För att Per ska kunna lägga mer tid på att
förklara hur han tänker ställer Timmy Hoas upp och skor bak. 

Thomas Estrin
Text och bilder

Vill du också anordna
en träff? Hör av dig till
någon av oss i styrelsen
så berättar vi mer!

Färdigt.
Nyskodd hov
à la Per Nilsson.

Yrkesrådet är här
Får vi presentera Yrkesrådet: Fem personer med
fokus på utbildningsfrågor. Arbetsuppgifter
saknas inte.
En av hovslagareföreningens
viktigaste uppgifter är att hålla
en nära kontakt med utbildningar och myndigheter i syfte
att påverka våra utbildningar
till att bli så bra som möjligt.
För att långsiktigt kunna göra
detta har styrelsen tillsatt ett
yrkesråd bestående av fem
ledamöter. Sammankallande
är Filip Wiebe och övriga
ledamöter är Mats Holmstedt,
Rose-Marie Clark och Rickard
Svärd. I skrivande stund är en
plats vakant.
Rådet rapporterar direkt till
styrelsen som fattar beslut
baserade på rådets rekommendationer.

Vi vill se en gemensam
utbildningsplan för
samtliga utbildningar
... och likaså en
gemensam examen
Arbetsuppgifter kommer inte
att fattas på ett bra tag.
l När vi snart har treåriga
grundutbildningar som direkt
leder till ett godkännande av
Statens Jordbruksverk (SJV)
anser vi att gesällprovet bör
bli en del av en slutexamen
efter en treårig utbildning. Där
kommer yrkesrådet arbeta
med att lämna förslag till hur
detta kan bli verklighet.
l Vi anser att det är värdefullt att SHF även i fortsättningen medverkar vid granskningen av den praktiska delen av
slutexamen.

l Just nu finns det sju utbildningsställen i Sverige och även
om de flesta följer yrkeshögskolans regler om utbildningsplaner kan det ändå skilja sig
en del i vad eleverna lär sig.
Vi vill se en gemensam utbildningsplan för samtliga
utbildningar som kan leda till
ett godkännandech likaså en
gemensam examen.
Dessutom anser vi att det
är väldigt viktigt att skolorna
följer vetenskap och beprövad
erfarenhet så eleverna får
samma ”sanningar” vad gäller
sjukdomar med mera på alla
utbildningar. Vi vill att staten
ska börja ta ett samlat ansvar
för detta. Det kan göras genom
anställning av personer som
får i uppdrag att skapa en, om
än liten, organisation under
till exempel SLU.

Michael Knap

Boka 23–25
mars och
träffa kolleger
på Solvalla
Årsmöte 2018. Nästa års
årsmöte kommer att hållas
på Solvalla Travbana under
23–25 mars.
Föreläsare arbetar vi fortfarande med att ordna men
vi har än så länge klart med
Stig H Johansson, Rose-Marie Clark och Ove Wattle.
Huvudtema blir skoning
av travhästar samt fölkorrigering. Som vanligt blir det
också tävlingar och dessutom kommer du att kunna
testa att köra travhäst med
bistånd av Solvalla travskola.
Mer information kommer
löpande att läggas ut på
hemsidan samt läggas ut på
vår Facebooksida.
Mats Holmstedt

Ordförande tar paus
– Mats Holmstedt tar över

Holmstedt har ett gediget
Ny ordförande. SHF:s ordförande, Magnus Smederöd, förflutet inom hovslageribrantar tillfälligt paus från sitt upp- schen. Han har varit regementshovslagare på K1 i 17 år.
drag.
Dessförinnan har han
– Det är av rent pervarit verksam som hovsonliga skäl, förklarar
slagare i StockholmsSmederöd.
området sedan 1980Han vet inte hur läntalet.
ge han blir borta men
Han har också varit
säger att han räknar
ordförande i riksanmed att ta tillbaka
läggningarnas
ledposten som ordförande
Mats
ningsgrupp i tre år.
senare, när livet lugnat
Holmstedt
För närvarande är han
ner sig.
ordförande i ledningsI stället tar nu vice
ordförande, Mats Holmstedt, gruppen för Skellefteås utbildning i hovslageri.
över ordförandeklubban.
Nu tar han alltså också över
– Jag tycker att det är stimulerande att driva våra frågor ansvaret som tf ordförande i
framåt, säger Mats Holmstedt. Svenska Hovslagareföreningen.
Kontaktuppgifter till styrelsen:
www.hovslagareforeningen.
se/styrelse
Mejla styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn
@hovslagareforeningen.se

Två lag på 6:e plats i VM. Grattis till våra båda VM-lag.

Både landslaget och lärlingslandslaget hamnade på 6:e plats totalt
när tävlingen avgjordes i Stoneleigh den 23–24 september.
Från vänster: Linus Lundgren, Martin Roos, Simon Bodner,
Rickard Svärd, Per Nilsson, Häst, Wilhelm Gauffin, Niklas Petterson, Jonatan Olsson och Isabelle Magnusson.

