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Hallå Där ...
Mats persson
valberedningen

Hej Mats!
Du är
sammankallande i
valberedningen.
Hur går
det med
arbetet?

– Jo, vi är igång med det.
Vi har haft en sammankomst och just nu (läs
december) så pågår arbetet
med att ringa runt till
nuvarande styrelsemedlemmar och fråga hur de
ser på framtiden.

Årsmöte 2019
Kommer det att behövas
nya krafter? Är det någon
eller några i styrelsen som
har aviserat att de vill
lämna styrelsen?

– Det är lite tidigt att sia
om ännu men det kan
vara så att det blir någon
eller några som lämnar
styrel-sen och då behöver
vi naturligtvis ha in nya
namn.
– Om det behövs ordinarie ledamöter tar man ofta
suppleanter och flyttar upp
men då behöver vi i så fall
nya suppleanter.
Hur ska man göra om
man vill anmäla intresse
för att engagera sig i
styrelsen?

– Det går bra att höra av
sig till mig, antingen på
telefonnummer:
0705-84 65 45 eller via
mejl, och då är adressen:
valberedningen@
hovslagareforeningen.se

Favorit i repris. Solvalla erbjuder allt: föreläsningssal, festsal, restaurang och tävlingsmöjligheter inom
ett begränsat område. 

Foto: Malin Heidenberg/Solvalla

Tema western
och islänningar
Glen Spradling en av föreläsarna på årsmötet
Den 5-7 april samlas vi
igen. Solvalla i Stockholm
är platsen där det händer.
Många var nöjda med årsmötets placering på Solvalla
förra året. Allt finns inom
promenadavstånd, utställarna
kan hålla till inomhus i värmen
och blir det dåligt väder kan
besökarna ta sig mellan föreläsningar, utställare och restauranger utan att behöva gå ut.
USA och Island
En av årets föreläsare blir
amerikanen Glenn Spradling,
CJF. Han har skott i 25 år och har
bland annat skott åt amerikan-

Kolla hemsidan!

Håll utkik för aktuell
information om
anmälan och program.
hovslagareforeningen.se

ska reininglandslaget. Förra året
föreläste han på AFA, American
Farrier Association. Frågor han
kommer att ta upp blir: Hur kan
man sko för att få en bra reininghäst, hur skor man med slideskor för bästa resultat, vad ger
bra resultat på tävling och vad är
bra för hästen?
En annan föreläsare är islänningen Sigurdur Saemundsson.
Han har en svensk fru och talar

svenska. Saemundsson är bland
annat före detta landslagstränare för Island. Han ska tala om
balansering, regelverk kring
islandshästar, varför det ser ut
som det gör, utvecklingen fram
till idag samt om gamla problem som försvunnit och nya
som tillkommit.
Saemundsson kommer också
att tala om skoning av islandshästar, hur man med beslag kan
påverka tölt med mera.
Till årsmötet 2019 kommer
samtliga nordiska hovslagarföreningar att vara välkomna,
något som bäddar för intressanta möten och samtal i korridorerna.	
Lisa Olsson

Ta plats
i landslaget!

Minnesord

Chris Johnston
har gått ur tiden
Den välkända och mycket
uppskattade
veterinären
Christopher Johnston är
borta. Han avled natten mot
fredagen den 7 december.
Chris Johnston blev 56 år.
Chris Johnston var en
mycket erfaren veterinär
och en välkänd och omtyckt
profil. Han har på många sätt
varit med och utvecklat hovslageriet i Sverige inte minst
genom sitt stora engagemang
kring att vidareutbilda hovslagare.
Chris Johnston var med
och skapade Svenska Hovslagareföreningens
fortbildning, där han genom
åren också var en ofta sedd
föreläsare. Från dessa tillfällen är han ihågkommen som
”en glad person med glimten
i ögat”. Han var alltid öppen
för diskussioner och väldigt
mån om att deltagarna skulle
hänga med i resonemangen.
Ett av hans favorituttryck vid dessa tillfällen
var: ”Varför då?” – Chris
Johnston ville alltid att hans
elever skulle tänka till det
där lilla extra.
Det är med stor sorg och
saknad i våra hjärtan som vi

Landslagsuttagning. Den
1-2 februari är det dags.
Då tävlar hugade om en
plats i landslaget.
Uttagningen sker på
Krusenbergs gård utanför
Uppsala. På lördag 2
februari håller Aksel Vibe
en clinic. Det är också han
som är domare under
uttagningarna.
Program och modellskor
finns på hemsidan under
fliken Aktuellt. Den som
inte vill tävla själv är
hjärtligt välkommen som
åskådare.

Välkänd profil. Chris

Johnston blev 56 år.

Foto: Michael Knap

Christopher Johnston
var med och
skapade Svenska
Hovslagareföreningens fortbildning,
där han genom åren
också var en ofta
sedd föreläsare.
tackar Chris för den tid vi
fick tillsammans och för allt
han bidragit med genom sin
stora kunskap och sitt varma
engagemang.

Elever från EFFAländer ses på BYS
EFFA Educational Event.
Nästa sommar planerar SHF
att Sverige ska vara värdland
för ett så kallat EFFA
Educational Event.
Förhoppningen är att
mellan 50 och 100 elever
och lärare från EFFAnationer ska samlas på BYS
i Axevalla i augusti 2019.

Sugen på att åka till
Stoneleigh i England
och tävla? Eller kanske
bara på en trevlig
helgdagsutflykt?

Där ska de få ta del av
föreläsningar, clinics och
även kunna tävla.
Tanken är att arrangemangen ska vara gratis för
besökarna.
Planerna är än så länge
bara i sin linda men 22-24
augusti 2019 har nämnts
som möjliga datum.

Sen- och ligamentsskador. Ämnet för höstmötet var uppenbarligen

helt rätt då det lockade hela 108 personer till Jönköping för att höra Ove Wattle.

Foto: Anders Norman

Succé – över 100 kom till Elmia
Höstmötet med Ove Wattle drog

Intresset för 2018 års
höstmöte var enormt.
Salen på Elmia var i princip fullsatt när över 100
personer kom för att lära
sig mer om senskador.
En grå och småkall måndag i
november hölls det höstmöte
för Svenska hovslagareföreningens medlemmar. Höstmötet är ett återkommande
evenemang exklusivt för våra
medlemmar. Inbjudna till
mötet var förutom alla medlemmar, även de elever som
går grundutbildningen på
landets hovslagarskolor.
Intresset för årets möte var
jättestort och möteslokalen
på Elmia i Jönköping var fylld

till sista stol när 108 deltagare
kom för att ta del av årets
föreläsningar.
Dagen började med frukostfralla, kaffe och mingel. Kul
att se både gamla bekanta ansikten men också en hel del
nya.
Frågor fick svar
Först ut för dagen var SHF:s
ordförande Mats Holmstedt
som informerade om vad som
händer i föreningen och vad
styrelsen jobbar med. Här gavs
även medlemmarna möjlighet
att ställa frågor samt ventilera
sina åsikter.
Årets huvudattraktion var
veterinär och universitetslektor Ove Wattle som fyllde
dagen med en intressant

fullt hus

föreläsning. Ämnet för dagen
var sen- och ligamentskador,
hur de upptäcks och diagnostiseras samt hur de behandlas och vad vi som hovslagare kan göra. Ove bjöd på
en dynamisk föreläsning med
stort utrymme för frågor från
åhörarna.
Mingel i pauserna
Fantastiskt roligt att så
många kom och gjorde årets
träff till en riktigt trevlig och
givande dag, både vad gäller
att skaffa sig nya och fördjupade kunskaper i intressanta
ämnen och att träffa nya och
gamla kollegor och snacka en
stund i pauserna.
Tack alla!

Anders Norman

En mästare
och tre nya
gesäller

Ceremoni. Under högtidliga former i Blå Hallen
i Stadshuset i Stockholm
mottog Amanda Landenmark, Jenny Wiman och
Carl-Johan Nilsson sina
gesällbrev och Chrichan
Ivarius fick sitt mästarbrev.
Efteråt fortsatte sällskapet
att fira ihop med SHF:s
representanter på en närliggande restaurang.

Hippocrates
hoppar av
sponsoravtal

Faktureringsprogram.
Företaget Hippocrates,
som tagit fram ett
fakturerings- och
journalföringsprogram
bland annat riktat till
hovslagare, har valt att
säga upp sitt avtal med
SHF. Det innebär att den
medlemsrabatt på 20
procent som medlemmar
haft riskerar att försvinna.
SHF och Hippocrates
förhandlar om att förlänga
avtalet men om parterna
inte kommer till någon
lösning upphör rabatten
från och med 11 februari.

Vi saknar 250
mejladresser
Kontaktuppgifter. Om du
vet med dig att du aldrig
får mejl från SHF så
skicka ett mejl till
kansliet@
hovslagareforeningen.se
så att vi får din
mejladress. En mejladress
underlättar när vi vill
sprida information och
gör att vi kan göra utskick
mycket billigare och
snabbare än med
snigelpost.

Meddela din
nya adress

Adressändring. Om du
flyttar behöver vi ha din
nya adress. Skicka ett mejl
till: kansliet@
hovslagareforeningen.se
Detsamma gäller om du
vidareutbildar dig. Hör av
dig så vi kan uppdatera i
”Sök hovslagare”.

Missa inte våra
Blockutbildningar
Nu finns chansen för alla
som gått Block 1 att hänga
på och gå övriga block i
fortbildningen.

I november gick nio personer
Block 1 och åtta var med som
åhörare. Nu fortsätter vi med att
köra resten av blocken.
Den preliminära tidplaneringen hittar du här intill.
Fortbildningen ger dig en djupare insikt i vad som finns innanför hovens yttre skikt.
Att kombinera vetenskap och
beprövad erfarenhet med din
egen yrkeserfarenhet ger dig
utökade möjligheter att möta
alla förekommande utmaningar
i hovslagaryrket, till gagn för
hästarna du arbetar med. Med
mera kunskap och erfarenhet
kan du dessutom säkra en bra
inkomst för dig och ditt företag.
Examen i fortbildningen ger
dig behörighet att hos Statens
Jordbruksverk ansöka om titeln
godkänd hovslagare. Är du
redan godkänd hovslagare behöver du inte gå Block 3.
Har du inte gesällbrev och vill
avlägga examen i fortbildningen
är Block 2 obligatoriskt. Block 2
är även förberedande för bättre
resultat på block 4, 6 och 7.

Michael Knap

l se
Påminne

Fullt fokus. I november gick nio personer Block 1. Ett av
momenten var dissekering av hästben. Här jobbar deltagarna
under övervakning av veterinär Ove Wattle.Foto: Henrik Jansson
Preliminär planering

Block 2: Smide/svets
9-10 maj
2019
Block 5: Fölblocket
1–2 juni 		
2019
Block 4: Balansering och korrigering september
2019
Block 3: Behörighet, smittskydd
november
2019
Block 6: Hovreparationer
november
2019
Block 7: Hovsjukdomar
våren 		
2020
Examen:
sensommar/höst 2020
Aktuell information och anmälan (senast två månader innan)
på hemsidan: http://hovslagareforeningen.se/anmalan/

Gör så här för att skaffa ett konto på hemsidan

Skriv in följande adress i
adressraden i webbläsaren:
www.hovslagareforeningen.
se/hitta-hovslagare
Uppe i höga hörnet finns:

Klicka först
på Skapa
konto. Fyll i all
information
här och tryck
på ”Registrera”.

Sen ska du klicka på ”Lägg
till nytt företag”.

Här ska du logga in med
uppgifterna du nyss fyllde i
under Skapa konto.
Fyll sen i den information
du vill ha med i din presentation. Som bild rekommenderas din logo. Om du inte vill
skylta med din adress kan du
generera en plats på kartan.
Gör såhär:

Fyll i ditt län och tryck på:

Ta sen tag i den röda
pilen och flytta den dit
du vill ha den. Det är
bra om den är i närheten av
din vanliga utgångspunkt.
Du kan även zooma in och
ut samt ta tag i och flytta kartan.
Avsluta med att trycka på:
Klart!

Christian Martinius

