
När Yrkeshögskolans 
generaldirektör Thomas 
Persson nyligen var ute 
och besökte utbildnings-
samordnare i landet föll 
valet på BYS i Skara. 

Hovslagarutbildning har bed-
rivits i Skara sedan år 1765. En 
som verkligen värnar om det 
kulturarvet är Gunilla af Kleen. 
Hon är utbildningsledare på Bio-
logiska Yrkeshögskolan, BYS 
och det har hon varit sedan 
1998. Hon brinner för 
utbildningsfrågor och 
har under de senaste 20 
åren drivit på och ar-
betat för att förbättra 
och utveckla hovslagar-
utbildningen. 

– Min viktigaste am-
bition som utbildnings-
ledare är att förse bran-
schen och hästägarna 
med yrkeskunniga hovslagare, 
att våra hästar ska ha tillgång 
till världens bästa hovvård och 
hovhälsa. Det är mitt uppdrag 
och min drivkra!, mitt yttersta 
mål, säger Gunilla af Kleen.

Under hennes tid har utbild-
ningen gått från att vara ettårig 
till treårig. 

Nästa mål är att utbildningar-
na över landet ska bli mer lika 
och arbetet med det är i gång. 
Målet på sikt är en nationell ut-
bildningsplan.

– En utbildning ska leda till 
samma behörighet, oavsett var i 
landet den bedrivs. 

– Det ska vara en treårig, e!er-
gymnasial utbildning som leder 
fram till att du ska kunna  an-
söka hos Jordbruksverket om 
en godkänd behörighet. Och 
examinationen måste vara lika 
eller åtminstone bedömas på 
likvärdigt sätt för att vara tro-
värdig. Det är därför jag så sten-
hårt jobbar tillsammans med 
Svenska Hovslagareföreningen, 

för den har erfarenhet 
av utbildning. Det "nns 
andra föreningar och in-
tressenter men ingen 
annan har så genuint 
engagerat sig i utbild-
ningsfrågor som SHF, 
säger Gunilla af Kleen.  

– Det är också därför 
vi på BYS använder 
granskare från SHF. Det 

är ett kvalitetsbegrepp för mig. 
Det är ett sätt att se om vi e!er-
lever de kriterier branschen 
ställer, säger hon.

Fint besök
Den 14 mars i år "ck BYS 

besök av Yrkeshögskolans gene-
raldirektör #omas Persson. 

Varje år gör generaldirektören 
besök på ett antal olika utbild-
ningsanordnare och i år föll va-
let på BYS.

– E!ersom hovslagarskolan  
är vårt $aggskepp ville vi visa 
den och hantverket där. Vi 
berättade om vilka anor och 

vilket kulturarv vi har och om 
hela utvecklingen fram till da-
gens utbildning. Och så "ck 
han avsluta med att själv prova 
på att smida en sko, berättar 
Gunilla af Kleen.

– Han hann göra en böj men 
det var för lite tid för att vi skulle 
hinna bedöma skon men han 
hade absolut handlag. Han hade 
inte tummen mitt i näven, som 
man kanske skulle kunna tro.

Har ni fått någon feedback 

efter besöket? 
 – Ja, anledningen till att man 
tyckte att det var så roligt att 
vara just hos oss var att de "ck 
komma ut i en så genuin 
hantverksmiljö med levande 
hästar och se hur man verkli-
gen jobbar med järnet. Det 
gillade de, avslutar Gunilla af 
Kleen.
 Lisa Olsson

Generaldirektören 
valde BYS i Skara

Utbildning
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Eldsjälen på 
BYS, Gunilla  
af Kleen.

HÖJDARE PÅ BESÖK. Yrkeshögskolans generaldirektör Thomas 



ÅRETS FÖRELÄSARE.  Reiningexperten 

Årsmötet
Hur många hästar tycker du att man behöver sko per dag för att det ska motsvara heltid?  

ÅRETS GESÄLL. 

Tobias Nilsson, 
Skövde 
– Jag tycker 
fem helskonin-
gar per dag är 
heltid för mig.

Per-Inge 
Andersson, 
Linköping
– Jag tycker 
att 4,5 skonin-
gar per dag är 
heltid om man 
räknar in allt, 
som verktygs-
vård, fakturor 
med mera.

Timm  
Olofsson, 
Stockholm
– Drygt tre häs-
tar om dagen, 
baserat på min 
omsättning 
årsvis så jag 
klarar mig.

Elias  
Hasselgren, 
Oskarshamn
– Tre helskonin-
gar per dag fem 
dagar i veckan.

Elin Bäcklund, 
Magra 
/ Drammen
– Fyra skon-
ingar per dag 
fem dagar i 
veckan tycker 
jag är en heltid.

Jenny Wiman,
Lilla Edet
– Fyra helsko- 
ningar per dag.

Johan Mård, 
Vingåker
– Fyra i verkligt 
snitt.

Kristina  
Ahlén, Uppsala
– Fyra skonin-
gar max är en 
heltid för mig. 
Arbetsdagen 
blir ofta 8-18, 
hur jag än 
vrider på det.

Tobias  
Johansson, 
Nässjö
– Cirka 25 
hästar i veckan. 
Men det 
beror ju helt på 
levnadssätt och 
var man bor.

Malin Alldén, 
Västerås
– Tre–fyra per 
dag.

Chrichan 
Ivarius,  
Norrköping
– 3,5 helsko-
ningar per 
arbetsdag i 
snitt är heltid 
för mig.

STOLTA VINNARE 1.  Skoningen: 

FULLSATT.  

fylldes utställ-
ningshallen. 

För många är 

årsmötet just 
att träffa  
kolleger.

KUNSKAPSUTBYTE.  

DRAMATIK. 
föreläsningen föll Thomas 

SMITTSKYDD. 

smittskyddet.

AUKTIONEN på galamidda-

hotell med mera när senior- 

Stoneleigh i England i höst. 
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2019

FÖREVISNING. 
 STOLTA VINNARE 2.  Smidet:

Foto: 
Anders Norman,  
Christian Martinius,  
Thomas Estrin  
och Lisa Olsson



Medlemmen Stig Bruun 
var inte helt nöjd med 
årets klistermärke från SHF 
och kontaktade kansliet 
för att fråga vad som hänt.

Under många år har med-
lemmen Stig Bruun dekorerat 
rutan på sin bil med bland 
annat det årliga klistermärket 
från Svenska Hovslagarefören-
ingen.

Men i år var märket helt 
annorlunda. Det sitter sex 
märken på båda bilderna här 
intill, men på den vänstra 
bilden syns bara fem märken. 
Märket längst ner till vänster 
är ”osynligt”.

SHF kontaktade leverantören 
och skickade frågan vidare: 
Vad hände här? 

E!er cirka en vecka damp 
det ner en låda med nya 
klistermärken. 

Stig Bruun "ck ett nytt märke 
och resultatet framgår av bilden 
till höger. 

Vill du också ha ett nytt, mer 
färgstarkt märke? Hör i så fall av 
dig via mejl till:
kansliet@hovslagareforeningen.
se så skickar vi ett nytt.

Vill du ha nytt 
klistermärke  
– hör av dig!

UTBILDNING. Nu är det hög tid 
att anmäla dig om du vill gå 
fölblocket som hålls den 1–2 
juni. 
Gå in på www.
hovslagareforeningen.se och 
klicka på $iken Utbildning/
Fortbildningen.

Här hittar du information och 
prisuppgi!er. Det är också här 
du anmäler dig. Längst ner 
under rubriken Anmälan "nns 
ett formulär att fylla i.

En nyhet för i år är att alla som 

har gått blocken tidigare är 
välkomna som åhörare. Det är 
ett bra tillfälle till repetition och 

att fräscha upp kunskaperna. 
Kostnaden för åhörare är 1 500 
kronor per tillfälle.

Fölkorrigering nästa block – anmäl dig nu! 

OSYNLIGT BLÄCK?. 

Planering

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 på hemsidan:   

http://hovslagareforeningen.se/anmalan/

Vad hände här?

TÄVLING. Årets SM hålls den 6-
9 juni i år i samband med de 
stora Nationaldagstävlingarna 
på Strömsholm. 

Det blir debutantklass, mel-
lanklass och Open/SM. Det 
blir också en Eagle-Eye-klass,  
Ardennerklass samt 2-manna-

lag tångklass. Den populära  
Oldies & Goldies smidesklass 
med tid baserad på den tävlan-
des ålder återkommer också.

Domare i år blir Daniel Ahl-
berger, Nicklas Petersson och 
Darren Bazin.

Väl mött på Strömsholm!

SM 2019 nästa i hovslageri

Stort tack till våra sponsorer!

6–9 juni på Strömsholm
 Tre divisioner

Eagle Eye

Ardennerklass

Oldies and Goldies

Tvåmannaklass
Darren Bazin  Niklas Pettersson  Daniel Ahlberger  Börje Wetterlind

– de bästa i division 1 gör upp om SM-titeln

Smid en smidesstång från grunden

Få tid efter din ålder

Domare:

SM
Välkom

Nytt för i år:

Ardennerklass, SM 2018. 
Foto: Anders Norman

men till

Medlems-
fakturan i 
december
I år kommer du att få 
betala medlems-
avgiften för 2020  
i slutet av 2019.

FÖRFALLODATUM 31 DECEMBER.
I år kommer din med-

lemsfaktura från SHF att 
dimpa ner i brevlådan 
redan i slutet på november.

Anledningarna är $era. 
Viktigast är kanske 

försäkringarna. I medlems-
avgi!en ingår $era för-
säkringar och för att för-
säkringarna ska gälla ska 
medlemsavgi!en vara be-
tald. Många som går och 
drar på inbetalningen 
kanske inte tänker på att 
om olyckan är framme är 
man i värsta fall 
oförsäkrad.

När det gäller Hovslagar-
magasinet så vill redak-
tionen där veta hur många 
medlemmar som ska ha 
tidningen. SHF betalar en 
prenumerationsavgi! som 
är baserad på hur många 
medlemmar som ska ha 
tidningen. Det är också bra 
att kunna stämma av att 
adresser är uppdaterade, 
vilket man kan göra med 
hjälp informationen på 
bankgirot.

EFFA vill veta vilka som 
ska vara certi"erade och de 
som önskar vara det men 
inte är medlemmar i SHF 
ska betala en avgi! för 
certi"eringen. Det "nns 
alltså $era anledningar till 
att föreningen framöver 
kommer att skicka ut 
medlemsfakturan i slutet 
av innevarande år.


