
 
 

   
 

Verksamhetsåret 2018 

Den 31 december 2018 var vi totalt 503 medlemmar varav 474 fullbetalande, 8 lärlingsmedlemmar, 7 

hedersmedlemmar, 6 företagsmedlemmar och 14 stödmedlemmar. 

2017 var det totalt 498 medlemmar varav 455 fullbetalande, 16 lärlingsmedlemmar,  

7 hedersmedlemmar, 5 företagsmedlemmar och 15 stödmedlemmar. 

Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande: Mats Holmstedt 
Vice ordförande: Johanna Svensson 
Övriga ledamöter: Michael Knap, Malin Alldén, Christian Martinius, Zeta Lång och  
Thomas Estrin,  
Suppleanter: Katarina Dahlman, Anders Norman och Mikael Fält 

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Michael Knap till kassör. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Mats Holmstedt, Michael Knap och Christian Martinius.  

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten varav 2 telefonmöte. 

Ansvarsområdena har varit fördelade enligt nedan: 

Webbsektionen: Christian Martinius 

Redaktör Hovslagarmagasinet: Lisa Olsson, Christian Martinius och Thomas Estrin 

Tävlingar: Malin Alldén och Magnus Smederöd 

Gesäll och mästarprov/skolprov: Filip Wiebe 

Etiska nämnden: John Forbord, Marie-Louise Martinsson och Hans Witteborn 

Fortbildningen: Michael Knap  

Hästhållningens Yrkesnämnd (HYN) och Hantverkarnas Riksorganisation (HR): Malin Alldén 

EFFA: Malin Alldèn och Mats Holmstedt 

Utbildningar/Omvärld/Jordbruksverket: Michael Knap, Mats Holmstedt 

Filip Wiebe representerar SHF i Riksanläggningarnas ledningsgrupp (Flyinge, Strömsholm och 

Wångens hovslagarutbildningar). 

Anders Norman representerar SHF i Biologiska Yrkeshögskolans (BYS) ledningsgrupp. 

Mats Holmstedt representerar SHF i Skellefteå kommuns hovslagarutbildnings ledningsgrupp. 

 

Kansli: 

Styrelsen beslutade att anlita Lisa Olsson som ny kanslist för föreningen. 

 



 
 

   
 

Medlemms nytta:  

Mats har under året haft två lokala medlemsträffar i Dalarna och på Gotland för att informera om 

föreneingens verksamhet. Dessa har varit mycket uppskattade av hovslagarna som deltagit. 

Årsmötet: 

Årsmöteshelgen hölls 23-25 Mars på Solvalla. Antalet deltagare kom upp i ca 300 stycken. 

Besökarna fick ta del av många utställare som hade allt från verktyg och skor till 

journalföringsprogram och arbetskläder.  

 

Ove Wattle  och Rose-Mari Clark höll intressanta föreläsningar om fölkorrigering ur olika perspektiv. 

Pär Skoglund agerade moderator när Stefan Hultman och Svante Båth frågades ut om hur man på 

bästa sätt skall sko och balansera en travhäst. 

 

Smides- och skotävlingar genomfördes med fulltecknade deltagarlistor i Solvallas gäststallar. Domare 

i tävlingen var Rickard Svärd och Martin Roos. De höll även en välbesökt clinic där de gav värdefulla 

tips till de som skulle delta i tävlingen. 

 

Till söndagens årsmöte kom det ca 50 deltagare. 

 

Gesäll- och mästarprov samt skolprov: 

Sektionen består av 9 ordinarie granskare. 
 
Sektionen har under året granskat 3 enskilda mästarprov och 11 enskilda gesällprov fördelat 
på 4 provtillfälle. 
Vid 10 tillfälle har vi granskat skolexamen. Skolexamen är gjord på följande skolor; Bys, 
Flyinge, Lerum, Strömsholm, Wången. 
Vid 3 tillfälle har vi granskat tilläggsutbildning. Granskning av tilläggsutbildning är enbart 
gjord på Bys. 
 
Uppföljning har också gjorts på de som har omprov att göra.  
 

 
 

Höstmöte: 

Under hösten har SHF en medlemsträff i Jönköping. Uppslutningen till möter var mycket god drygt 

100 medlemmar var på plats. Träffen inleddes med att Mats Holmstedt berättade om föreningens 

arbete. Därefter tog Ove Wattle vid och föreläste om sen- och ligamentskador. Han avslutade dagen 

med att berätta om lite aktuell forskning om hovar och att man skall vara kritisk till det man läser. 

  



 
 

   
 

 

Fortbildningen: 

Block 7, Hovsjukdomar hölls i april. I månadskiftet augusti/september samt en dag i oktober hade vi 

examen i fortbildningen och 6 hovslagare examinerades. Vi startade upp en ny fortbildningsserie 

med block 1 i november. 

 

 

Yrkesrådet: 

Yrkesrådet har under året bestått av Filip Wiebe (sammankallande), Mats Holmstedt, Rickard Svärd, 

Rose-Marie Clark samt Michael Knap. 

Yrkesrådet har under året haft ett möte i Stockholm där man har jobbat bl.a. med en nationell 

utbildningsplan och en gemensam examination för samtliga utbildningar. 

 

Tävlingar: 

Landslags uttagning hölls den 2/2 på Krusenbergagård. Landslagen som togs ut representerade sedan 

Sverige vi lag VM i Stonleigh i september.  

SM hölls på Srömsholm 6-10/6 i samband med Nationaldagstävlingarna. Ca 80 hovslagare deltog. 

Svensk mästare 2018 blev Simon G Bodner. 

 

 

European Federation of Farriers Associations (EFFA): 

Mats Holmstedt och Malin Aldén deltog vid EFFA`s årsmöte i Barcelona 15-17/11. 

 

Hantverkarnas Riksorganisation (HR): 
Peter Frosch är ordförande i HR. Hans Wincent och Malin Alldén är ordinarie styrelseledamöter. 
 

Hästhållningens Yrkesnämnd (HYN): 
Malin Alldén har varit vår representant på Hyns möten under året.  
  
  

  

 

 


