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Fullmatad helg
väntar på Solvalla
Årsmöte för alla
SHF-medlemmar

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.

Solvalla. Allt inklusive hotellet ligger inom gångavstånd.

Rose-Marie
Clark
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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 blir utställningshall. Det är en stor,
luftig och uppvärmd lokal och
det är här utställarna håller till.
I samma lokal finns också matservering och bar.

Årsmöte. Svenska Hovsagare-

Stig H
Johansson

föreningens 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 på:
www.hovslagareforeningen.se
Årsmötet är endast öppet
för medlemmar.

Frukost och relax
ingår på hotellet

Måste bokas. Boende på hotel-

Ove
Wattle

Expert på fölkorrigering
skap i Australien, föreläsa under prova på att få köra travhäst.
Årsmötet innebär ett gyllene rubriken Fölets benställning
Efter lördagskvällens trerättillfälle att förkovra sig. I sam- och möjlighet till korrigering.
tersmiddag blir det party en
ma byggnad som Ströget finns
Botanisera bland utställar- våning ner på Ströget, där det
föreläsnings- och festlokalerna. nas alla erbjudanden, ta del av blir bar och dans till framåt
I Kongressen hålls lördagkväl- smides- och hovslagartävlin- småtimmarna.
lens trerättersmiddag och i garna och mingla med kollegTveka inte utan anmäl dig till
Nordinsalen håller föreläsarna erna i baren.
vårens stora fackmässa för hovtill. För närvarande har vi klart
För alla som gillar fart- slagare och veterinärer.
med travlegenden Stig H Jo- vind blir det också tillfälle att
Vi lovar intensiva dagar.
hansson och veterinär
Ove Wattle. Dessutom ska
klinikhovslagare
RoseAnmälan sker till hotellet via mejl: bokning@sthlmbromma.se
Marie Clark, som har
I ämnesraden anges bokningskod: Sv. Hovslagareföreningen 7838
mångårig erfarenhet av
I mejlet anges namn, telefonnummer, betalkortsnummer och kortets
fölkorrigering och som
utgångsdatum. Vid boende i dubbelrum anges båda namnen.
hämtat mycket av sin kun-

Anmäl dig senast 12 februari

let, Best Western Plus Sthlm
Bromma, kostar 802 SEK/natt
för enkelrum samt 1 032 SEK/
natt för dubbelrum. I priset
ingår frukostbuffé, trådlöst
internet, tillgång till gym,
bastu och relax samt parkering. Observera att hotellet bara
tar kort, inte kontanter.
Kostnader för lunch och
middagar tillkommer. Information om beställning/
bokning av måltider samt
anmälan till festmiddagen
finns på hemsidan.

Kolla hemsidan

För uppdaterad information,
måltidsbokning, detaljerat
program och anmälan till
festmidagen, håll koll på:
www.hovslagareforeningen.se

Vem tycker du
ska bli Årets
hovslagare?

Kunnig föreläsare. Professor Lars Roepstorff från SLU talade
om underlagets betydelse för hästen.

SHF:s försäkringsrådgivare
Martin Lindberg.

Nominera. Det är dags att
nominera kandidater till
titeln Årets hovslagare.
Hör av dig till styrelsen
med förslag och motivera
varför just din kandidat
förtjänar äran.
Styrelsen utser Årets hovslagare och denne får sitt
pris under festmiddagen
på årsmötet.
De som nomineras måste
vara medlemmar i SHF.
Michael Knap

Tidigare Årets

Åhörare. Cirka 25 hovslagare var på plats i Scandic i Mölndal. Mötet i Uppsala hölls på SLU.
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Fler skador med
hårdare underlag

Underlag och försäkringsfrågor stod på programmet när
SHF höll sina höstmöten.
Under hösten har SHF anordnat två medlemsträffar, en i
Uppsala den 6 oktober och en
i Göteborg den 20 oktober.
Först ut att föreläsa var professor Lars Roepstorff från
SLU och temat på hans föreläsning var underlagets betydelse
för hästen.
Mekanisk hov
Roepstorff inledde med en kort
sammanfattning om hästens
gångarter och biomekanik.
Därefter pratade han om underlagets betydelse för hästens
hållbarhet och hur man inom
galoppen har mätt banans
egenskap så kallad ”goning”
under väldigt lång tid.
Man har då kommit fram till
att en hård, fast bana ger både
mer senskador och fler frak-

turen än en mjuk bana ger.
På grund av att ett par hästar
blev svårt skadade under OS
i Athen, började Lars Roepstorff att forska på ett sätt att
kontrollera underlaget för att
undvika liknande skador igen.
Han har genom sin forskning
tagit fram en mekanisk hov
som man kan mäta banans
stötdämpande förmåga med.
Denna mätmetod har använts
under de senaste mästerskapen
för att kontrollera att underlaget har samma egenskaper
över hela banan.
Roepstorff avslutade sen sin
föreläsning med att avslöja det
”perfekta underlaget”, eller rättare sagt, avslöja att det perfekta underlaget inte finns.
Han avslutade föreläsningen
med att visa en bild på tre

ponnyer som stod på en studsmatta.
De sista timmarna på eftermiddagen fortsatte med att
Martin Lindberg, försäkringsrådgivare åt SHF, berättade
om försäkringarna som ingår
då man är medlem i SHF och
vilka försäkringar man kan
köpa till.
Ta inte på dig skulden
Han avslutade med att presentera exempel där man använt sig av ansvarsförsäkringen som ingår i medlemskapet
i SHF. Dessa exempel blev
underlag för många bra frågor
och diskussioner.
Martins viktigaste råd när det
gäller fall för ansvarsförsäkringen var att man inte skall ta på
sig skulden i ett ärende innan
man låtit försäkringsbolaget
avgöra om man är skyldig eller
inte.
Johanna Svensson

2016 Daniel Ahlberger
2015 Hans-Gunnar Kjörsvik
2014 Karl Grahn
2013 Stenne Alskans
2012 – Daniel van der Blij
2011 – Niklas Pettersson.
2010 – Sarah Eriksson
och Karin Grundtman
2009 – Hans Vincent och
Helena Ewertsson-Lundin
2008 – Filip Wiebe
2007 – Jacob Norberg
2006 – Malin Olsson och
Olle Eriksson
Sedan starten 1995 har
SHF utnämnt 23 hov‑
slagare till denna titel.

Ta chansen
– lär dig mer

Fortbildning.Vi planerar
att starta en ny serie av
Fortbildningen hösten
2018. Lämna redan nu in
din intresseanmälan till
kansliet för att säkra dig
om en plats till block 1.
Fortbildningsexamen
ger dig behörighet att
ansöka om godkännande
hos Jordbruksverket men
framför allt kommer
Fortbildningen att ta dig
ytterligare ett steg framåt
i hovslagaryrkets livslånga
lärande.
Läs mer om vad de olika
blocken innehåller och
övrig information på hemsidan under fliken utbildning.
Michael Knap

Sikta mot VM 2018
Tävla om en plats i landslaget och se en clinic med Mark Watson
I februari är det uttagningstävling till landslaget. De som kommer
med siktar sen mot VM
i Stoneleigh till hösten.
Fredag den 2 februari är det
landslagsuttagning för hovslagare och lärlingar på Krusenbergs gård utanför Uppsala.
– Det är en ganska tuff
kvalificering. Vi ska ta ut fyra
stycken till landslaget plus en
reserv och målet är att tävla
lag-VM i Stoneleigh i England
i september 2018, säger Magnus Smederöd.
– För landslagsuttagningen
är det två klasser. I ena klassen
ska deltagarna sko en framhov och smida en modellsko,
i den andra sko en bakhov och
smida en modellsko. Allt görs
under tidspress.
Domare blir engelsmannen
Mark Watson.
– Förutom landslaget ska fyra
lärlingar och en reserv tas ut.
De åker också till Stoneleigh.
– Lärling är man från första
till fjärde året som elev och
man får vara med i uttagningen redan första året. I år får
alltså de som började 2014
och framåt delta.
Lärlingslandslaget tävlar i två
klasser där de ska smida två
modellskor i varje klass. Lärlingarna skor alltså ingen häst
under tävlingen.
– Modellskorna håller Mark
Watson på och gör nu, så lärlingarna kommer att få ritningar innan och vet i förväg vad
det är de ska smida.
Plats: Smedjan på
Krusenbergs gård,
Krusenberg 36, Uppsala.
Arrangör: SHF/Gabriella
Larnebring.
Anmälningsavgift:
1200:- för open och
400:- för lärlingar.
Anmäl senast 10/1 till:
magnus@smederod.se

Träning för tävlingssugna. I början av december

hölls en träningsdag inför landslagsuttagningen. Det var en gratis lärlingsträff som SHF:s
tävlingssektion ordnade. Tanken var att fler ska
våga ställa upp på uttagningen i februari.
– Man ska inte vara rädd för att ”göra bort
sig”, utan mer vara nyfiken och våga testa,
säger Per Nilsson som ihop med Simon Bod-

Foto: Christian Martinius
ner höll i dagen i en smedja i Kungsbacka.
– Vi fick låna smideslokaler av en god vän,
Daniel Ahlberger. Han brukar säga att det är
kul när grejerna används, berättar Per Nilsson.
Det blev en lyckad dag med många skratt,
tips och trix. Deltog gjorde Jeanette Persson,
André Hallgren, Christoffer Asklöv, Linus Lundgren, Kennet Stetter och Emma Lindberg.

Clinic om vardagsproblem kring skoning
Lördagen den 3 februari hålls
det Werkmanclinic, även den
på Krusenbergs gård. Då kommer Mark Watson att sko en
häst och prata kring vardagsproblem kring skoning.

Watson har själv varit hovslagare i många år. Han är utbildad inom armén och har
hållit väldigt mycket kurser
och är otroligt duktig, berättar
Magnus Smederöd.

Clinic med Mark Watson,
kostnad 200:-/pers.
(Gratis för SHF-medlemmar), sponsor Werkman.
Anmäl senast 10 januari!

Nytt regelverk
för hovslagare
Nu finns ett nytt regelverk framtaget anpassat för hovslagare.
Mycket i det är bra
men SHF ger tummen
ner åt att rekommendera spolspiltan som
lämplig arbetsplats.

SHF har än en gång skickat
tillbaka broschyren till Brandskyddsföreningen och påpekat
bristerna.
– Nu är ju broschyren färdig men det kan ju hända att
de gör en uppdatering längre
fram och kanske kan de ändra
då, säger Norman.
Det finns en annan broschyr
Brandskyddsföreningen har
nyligen gett ut en broschyr där som Arbetsmiljöverket ger
ut som heter
regelverket vid heta arArbeta säkert
beten är anpassat till
med djur. I
hovslagaryrket.
den står det
Hovslagareföreninprecis tvärt
gen har fungerat
om; golvet får
som remissinstans
inte vara halt,
vid framtagningen av
det ska gå att
broschyren.
komma un– Vi från SHF:s sida
dan snabbt
har haft synpunkom
något
ter och de har skickat
händer och
broschyren fram och
s. Ladda ner
tillbaka till oss ett par Grati yren utan kost- det får inte
brosch
gånger, berättar Anders nad på SHF:s hemsida. sticka ut saker.
Norman, som är en av
– Så de där båda går ju lite
dem hos SHF som har svarat
stick i stäv nu, säger Anders
Brandskyddsföreningen.
Men nu när skriften är klar är Norman.
Även om han inte är helt nöjd
han ändå inte helt nöjd.
– De skriver att spolspiltan med innehållet så framhåller
kan vara ett bra alternativ till han ändå att den har många
arbetsplats för oss hovslagare. bra föreskrifter som förenklar
Ur brandskyddssynpunkt är hovslagarnas arbete.
SHF skickade in sina synden naturligtvis det för där är
ofta lite fuktigt men för vår del punkter i slutet av november
är det ingen lämplig arbets- och hade vid tidningens pressplats. Där är vått och halt och läggning ännu inte fått något
ofta lutar dessutom golvet, svar från Brandskyddsföreningen. 
säger Anders Norman.
Lisa Olsson

Utdrag ur SHF:s synpunkter
”En spolspilta är av naturliga
skäl inte plan. Ibland lutar golvet
avsevärt.
En spolspilta är oftast endast cirka tre meter djup. Detta
utrymme tillåter inte att hovslagaren kan använda golvet som

en parameter (hjälp) att bedöma
verkning med mera.
Det är praktiskt omöjligt att
ordna med bra belysning. Dessutom finns det kranar, vattenslangar, hinkar med mera som både
hovslagare och häst kan fastna i.”

SHF-kurser om heta arbeten

SHF kommer att anordna kurser om heta arbeten.
Är du intresserad så håll utkik på
www.hovslagarforeningen.se
Broschyren Heta arbeten finns att ladda ner gratis på
www.hovslagareforeningen.se/dokument

Mästaren och gesällen. Den 2:e november var det högtidlig

gesäll- och mästarbrevsutdelning i Blå hallen på Stockholms
stadshus. Vi gratulerar Per Nilsson som fick sitt mästarbrev och
Gabriella Larnebring som fick gesällbrev. Här är de på trappan i
Blå hallen tillsammans med SHF:s ordförande Mats Holmstedt.

Vad tycker du att vi ska skriva om?
Skicka tips eller önskemål till:
redaktionen@hovslagareforeningen.se
Senaste nyheterna hittar du på:
www.hovslagareforeningen.se
Kontaktuppgifter till styrelsen:
www.hovslagareforeningen.
se/styrelse
Mejla styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn
@hovslagareforeningen.se

