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Jesper knep SM-titeln
Årets upplaga av SM i
hovslageri, som hölls i
samband med Nationaldagstävlingarna på
Strömsholm, bjöd på ett
strålande väder med
riktig högsommarvärme.
Förutom våra Svenska deltagare, kom även tävlanden från
Norge, Danmark, Finland och
England.
Det tävlades i fyra dagar med
start på själva nationaldagen
med första klassen i Division 3.
Klasserna avlöste sedan
varandra under tre dagar där
det kämpades från åtta på morgonen till sju, åtta på kvällen.
Fredagen avslutades med en
tvåmannalagtävling där man
tillsammans skulle smida en
smidestång och under lördagen
hölls den stora showklassen,
4-mannalag Ardennerskoning.
På lördagskvällen avhölls
helgens festmiddag på Restaurang Westerqwarn med prisutdelningar och auktion på
domarnas modellskor, även alstren i tångklassen auktionerades ut. Helgen avslutades på

söndagen med final i division 1
där också svenska mästaren i
hovslageri, som i år blev Jesper
Eriksson Eurenius korades.
Ett stort tack alla deltagare,
sponsorer, domare och publik.
Tack till skolorna Lerum, BYS
och Wångens elever för er fina

funktionärsinsats, och till alla
andra som fått evenemanget att
bli så fantastiskt som det är.
Tack också till alla hästägare
som lånade ut sina fina hästar
till tävlingarna.
Hoppas vi ses nästa år!
Anders Norman
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DIVISION 3. 1:a Anders Costner

Yde (på bilden representerad
av Mads Piepenbrink)Danmark,
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Ett 20 tal praktikvärdar för studerande vid BYS
Hovslagarskola träffades i hovslagarskolans lokaler
på Axevalla Travbana den 26 april för information
och diskussion kring utbildningsplaner, betyg och
bedömning som genomförs på den numera treåriga hovslagarutbildningen i Skara.
Hovslagarskolan i Skara har
lång tradition av utbildning
för hovslagare, många av
praktikvärdarna har också
själva fått sin utbildning i
Skara och är väl förtrogen
med skolan och dess lärare.

Utbildning
Vid träffen presenterades
den nya utbildningsplan som
vuxit fram i samarbete med
branschen.
Halva tiden av utbildningen
består av praktik hos LIAhandledare. Färdighetsträningen är av utomordentligt
stor betydelse! Den studerande hovslagaren får möjlighet att sko och verka så
många friska och olika typer
av hästar som möjligt för att

därigenom kunna skilja det
som avviker från det normala.
För teoretiska delar samverkar
skolan med veterinär Johan
Lenz som föreläser regelbundet på skolan. Praktisk hovsjukvård sker i samverkan
med veterinärer och närliggande veterinärkliniker.
Under träffen presenterades
också det bedömningsprotokoll som används och praktikvärdarna fick själva bedöma och tillsammans med
lärare granska och diskutera
uppskodda preparat.
Dagen avslutades med en
presentation av den ansvarsoch olycksfallsförsäkring som
studerande vid yrkeshögskoleutbildningar omfattas av
via kammarkollegiet.
Gunilla af Kleen
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SHF:s ordförande Mats Holmstedt besökte 7 maj elever på
BYS Hovslagarskola.
Mats tryckte särskilt på vikten av att framtida yrkeskolleger samarbetar. Han framhöll att alla har ett gemensamt
ansvar att förse hästar med en
kvalitativt god hovvård, något
kunder måste kunna lita på.
De studerande hade många
frågor till Mats och bland annat diskuterades varför man
skulle vara medlem i Svenska
Hovslagareföreningen.
Synpunkter som framkom
var att det är viktigt att känna
branschtillhörighet, att det
finns forum där kollegor kan
diskutera, en part som bevakar
och driver branschspecifika
frågor, till exempel mot myndigheter av olika slag. Att vara

en del i en större gemenskap
upplevdes viktigt och även att
känna en yrkesstolthet.
”Kollegor är andra utbildade hovslagare – konkurrenter är de utan utbildning
och/eller kunskap som åker
runt och hobbyskor mot svart
betalning.”
Mats sa också hur viktigt
han tyckte det var att alla engagerar sig i de frågeställningar som rör hovslagarens
verksamhet. ”Det är endast
tillsammans som vi kan åstadkomma förändringar och förbättringar.”
Eleverna upprättar under
sin utbildning en affärsplan
över sitt framtida hovslagarföretag och Mats gav många
värdefulla tips och råd i detta
Gunilla af Kleen
arbete!

Han bjöd alla sina kunder på fest
John Forbord slog
på stort när han
ÀUDGHnUL\UNHW
Efter 25 år i yrket ville
John Forbord ge något
tillbaka till sina kunder.
Det blev en heldag med
smaklig lunch, föreläsningar och trevligt
umgänge.
I flera år har John Forbord gått
och funderat på att arrangera
något för sina kunder. Och i år,
när han skulle fira 25-årsjubileum i yrket, såg han ett lämpligt
tillfälle.
Redan i höstas frågade John
Ove Wattle om han kunde tänka sig att ställa upp och föreläsa
på en sån här dag.
– Han nappade direkt, berättar John.
Han hyrde lokaler på Bergsåkers travbana och så bjöd han
in alla sina kunder att komma
fredagen den 26 april.
– Totalt har jag ett 80-tal
kunder och nästan alla kom.
Men arrangemanget var öppet för alla och de som inte var
kunder men ville vara med var
välkomna mot att de betalade
”en liten slant”.
Det gjorde eleverna på Hovslagarutbildningen Västernorrland, som alltså också var med.
– Totalt var vi 78 stycken
inklusive mig själv, säger John.
– Vi hade fika och så bjöd jag
på lunch, tre olika rätter var det
till och med.
Bjöd du 77 personer på
lunch?!

– Nej, eleverna från hovslagarutbildningen betalade själva
men jag bjöd väl ett 60-tal personer, säger John nöjt.
Förutom Ove Wattle föreläste
en av John Forbords kunder,
länsveterinären i Västernorrland, Helén Löfblad och djurskyddshandläggare
Cecilia
Lavén. De pratade om sin
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tycka att det på sociala medier
ibland blir mycket gnäll mot
kunderna, att de inte sköter sig,
tar inte in hästarna, har inte
ordning på hästarna och så där.
Och det må vara, men samtidigt måste man komma ihåg att
de är ju faktiskt våra kunder.
Det är dem vi lever på.

“Man ska uppskatta
sina kunder.
Utan kunder
överlever man inte!”
John Forbord

verksamhet, vad de har för fall
och hur de går tillväga samt en
del om smittskydd, som var på
tapeten i våras, om hur man ska
tänka i vardagshanteringen,
berättar John.
Därefter fortsatte dagen med
Ove Wattle.
När John presenterade Ove
inför publiken lyfte han fram
att Ove Wattle och nyligen
bortgångne Chris Johnsson,
kanske är de som haft störst betydelse för kompetensen inom
svenska hovslagaryrket.
– Det ska man ge dem en
eloge för. Det är de som byggt
upp fortbildningen och den lig-
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ger till grund för Jordbruksverkets godkännande och alla andra utbildningar har ju kopierat
det mer eller mindre. Så utan
dem (Ove och Chris) så hade
nog det här sett annorlunda ut,
säger John.
– Ove är en fantastisk före-
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läsare. Han fick ihop det jättebra och det mesta var lagt på en
nivå så att folk förstår det. Och
det var så bra feedback från
gästerna efteråt.
Men hur kom du på idén att
arrangera den här dagen?

– Jag tänker såhär jag: Jag kan

Hyllar sina kunder
– Jag har levt på det här i
många år och byggt upp en
kundkrets som är väldigt stabil.
Många av dem som var med på
25-årskalaset har hängt med
mig sen dag ett. Och det är väldigt roligt att få ge någonting
tillbaks, för det är ju ändå de
som har fått betala hela kalaset,
säger John och skrattar lite.
– Det finns inget roligare än
en kunnig hästägare. Någon
som du kan ha en dialog med,
som förstår vad du pratar om.
Så du bjöd in till det här för

DjurskyddsOHUKSpNNHYL
Cecilia Lavén
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länsveterinär
/LStU3MISHK

att få lite roligare på jobbet?

– Ja, till viss del så är det
tacksamt för mig, skrattar John.
Om jag står och klurar över
någonting och jag kan ha en
dialog med hästägaren, som då
förstår vad jag pratar om så är
det en helt annan grej.
Men mest bjöd han på fest för
att han värdesätter sina kunder.
– Man ska uppskatta sina
kunder. Utan kunder överlever
man inte! Jag har jättebra
kunder och sammantaget var
dagen en succé!
En annan hovslagare har ringt
honom och sagt att han funderar på att arrangera något
liknande.
– Vi får se. Det kanske sprider
sig. Det här kan fler göra,
uppmanar John.
Nu har i alla fall John Forbord
satt ribban. Och den ligger högt:
Rejält god mat ska det vara!
Lisa Olsson
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UTBILDNING. Den 22–24
augusti samlas elever och
lärare från olika
hovslagarskolor i Europa
på Axevalla Travbana i
Skara när SHF anordnar
EFFA Educational Event.
På programmet står bland
annat föreläsningar,
clinics, tävlingar, poängpromenad, grillning och
kvällsdopp i lämplig sjö.
Föreläsare blir Aksel Vibe
och Simon Bodner.

TIPS FRÅN COACHEN.

Den 23:e maj samlades
3HUKZSHNL[P/V]Z[HSSL[MY
att träna tillsammans med
LUH]]pYSKLUZMYpTZ[H
OV]ZSHNHYL.YHU[4VVU
MYrU>HSLZ+L[ISL]LU
[VWWLUKHNVJOZpYZRPS[
nöjda var alla med kolpZZQHU+HNLUH]ZS\[HKLZ
TLKNLTLUZHTTPKKHN
-V[V!4H[Z/VSTZ[LK[

+|VWP|WHPHG6LPRQ&XUWLV
RFKH[WUDPHGOHPVP|WH
EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE.
Boka in den 27–28 september.
Då blir det höstmöte i samarbete
med Biologiska Yrkeshögskolan
i Skara, BYS. Simon Curtis
kommer att presentera sin
avhandling om fölhovens utveckling samt korrigering av
fölhovar.

Dessutom, och minst lika
viktigt, kallar SHF då också sina
medlemmar till ett så kallat
extra allmänt medlemsmöte.
Anledningen är att styrelsen
föreslagit en stadgeändring.
Enligt föreningens stadgar ska
beslut om stadgeändring fattas
av två på varandra följande

medlemsmöten och beslut
nummer två tas alltså på
höstmötet. Ett första beslut om
ändring av stadgarna togs på
årsmötet på Solvalla i våras.
Förslaget till stadgeändring
kan du läsa här:
www.hovslagareforeningen.
se/forslag-till-stadgeandring

+nOOXWNLNHIWHUQlVWDEORFNXWELOGQLQJ
UTBILDNING. I höst planerar vi
tre blockutbildningar: Balansering och korrigering, Behörighet och smittskydd samt
Hovreparationer.
Är du intresserad av att delta
så håll utkik på hemsidan:
www.hovslagareforeningen.se
och klicka på fliken Utbildning/
Fortbildningen.
Här lägger vi ut information
om när nästa blockutbildning
blir av. Här hittar du också
information om vad de olika
blocken
innehåller
och
prisuppgifter.

Planering
Block 4: Balansering och korrigering
Block 3: Behörighet, smittskydd
Block 6: Hovreparationer
Block 5: Fölblocket
Block 7: Hovsjukdomar
Examen:

hösten
november
november
våren
våren
sensommar/höst

2019
2019
2019
2020
2020
2020

Aktuell information och anmälan på hemsidan:
http://hovslagareforeningen.se/anmalan/

Det är också här du anmäler
dig. Längst ner under rubriken
Anmälan finns ett formulär att
fylla i.

Alla som har gått blocken
tidigare är välkomna som
åhörare. Kostnaden för åhörare
är 1 500 kronor per block.

Tre nya medlemmar i styrelsen
NYA ANSIKTEN. På årsmötet valdes
tre nya medlemmar in i
föreningens styrelse: Marlene

Svanlund, Ida Lundberg och
Lisa Granbäck.
På hemsidan under fliken

Kontakt/Styrelsen, hittar du
alla styrelseledamöter och
deras kontaktuppgifter.

1. Hur ser du på ditt uppdrag? 2. Vilka frågor vill du driva?
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Marlene
Svanlund,
35, Umeå
1. Jag vill
lära känna
ÅLYZVT
delar samma
intresse
som jag
och vara med i gemenskapen
och få med andra i den här
gemenskapen.
2. Jag vill få upp SHF lite högre
upp i landet. Många frågar sig,
vad får jag ut av SHF? De vet
inte hur mycket föreningen gör
för att ordna en bra arbetsmiljö
för alla hovslagare. Utan SHF
hade utvecklingen inte gått
framåt och yrkesstatusen hade
inte varit vad den är idag.

Ida Lundberg, 29,
Katrineholm
1. Det var
min kompis
Katarina
Dahlman
som frågade
om jag ville
vara med. Jag hoppas att jag
kan tillföra något och bland
annat hjälpa till på tävlingar.
+L[ÄUUZQ\LUMYLUPUN[PSS
disktriktshovslagarna. Varför
har det blivit så? Finns det
något vi kan ändra på eller
förbättra för att vi bara ska
vara en, stark förening?

Lisa Granbäck, 33,
Nedansjö
1. Jag vill få
in Norrland
mer och
vill få igång
yrkeskåren
här uppe.
Vi ses inte så ofta. Jag jobbar
väldigt ensam från Västernorrland in mot Jämtland. Ibland
åker jag tio mil enkel väg till
kunder och träffar sällan på
andra hovslagare. Jag vill få
ihop alla, ha kurser och sånt.
Det ska hända mer i Norrland.
2. Det är väl utbildningsdelen
här norröver. All Blockutbildning är nere i landet. Det ska
hända saker här uppe också.

