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UTMÄRKTA LOKALER. Åby

travbana i Mölndal utanför
Göteborg erbjuder allt som
ett årsmöte behöver.

Årsmöte
på Åby
travbana
Intressanta föreläsningar, clinics, tävlingar,
festmiddag, prisutdelningar, mässa, mingel
och allt annat som
hör ett årsmöte till...
Arbetet är igång!
I år faller valet av plats på
Åby travbana, som ligger i
Mölndals kommun.
Christian Martinius och
Anders Norman har varit i
Mölndal och inspekterat
lokalerna.
– Det är ett fantastiskt
ställe att ha ett årsmöte på.
Allt ligger samlat under tak
och man behöver knappt gå
ut, säger Anders Norman.
Åby Travbana vill vara ett
konferenscentrum och har
därför satsat mycket på att
ha funktionella lokaler.
Datum för mötet är när
denna tidning görs ännu
inte spikat men håll utkik
på hemsidan för aktuell
information.

Kolla hemsidan!
hovslagareforeningen.se
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Logga och reklamÄSTMY,4
Ett större event, dubbelt
så stort tält som vid ett
SM, en egen logga och
en reklamfilm. Förberedelserna för EM 2020 är
i full gång.
EUROPAMÄSTERSKAP. Nästa år
står Sverige som värdland för
Europeiska mästerskapen i
Hovslageri. Det blir på
Strömsholm den 4-7 juni 2020.
Magnus Smederöd är en av
medlemmarna i den grupp
som bildats för att planera och
organisera det stora evenemanget.
– Vi håller just nu på med att
ragga sponsorer. Tävlingsprogrammet är satt, domarna
kontaktade och nu är det upp
till dem att ta fram vilka skor
som ska användas. Den
informationen kommer att
komma ut i början av nästa år.
Arbete pågår också med att
bjuda in alla länder, berättar
Magnus Smederöd.
Större tävlingsplats

Arbetet har fördelats på flera
grupper. En arbetar med tävlingsplatsen, en med sponsorer,
en med priser och en fjärde
med själva programmet. I den
sista gruppen jobbar Magnus
själv.
En stor bit har varit att
förhandla med Strömsholm.
– Vi kommer att ha mycket
större tävlingsplats än förra
året. Vi har fått fler boxar, ett
20-tal, och överhuvudtaget

DUBBELT SÅ STOR YTA. Tävlingssektionen räknar med att det behövs
ett dubbelt så stort tält under EM som under ett vanligt SM.

“Tanken är att
filmen ska läggas ut
på sociala medier som
en reklam
för EM
2020!”
Magnus
Smederöd

EM-LOGGAN. Så här ser loggan som tagits fram speciellt
för EM 2020 ut.

mer plats till vårt förfogande.
Hästarna som ska skos är
ardennerhästar, islandshästar
och halvblod.
Allt i hotellväg bokat

Föreningen räknar med att
antalet tävlande inte blir så
mycket fler än vid ett SM men
man siktar på att det ska bli ett
större evenemang.
Fyra från varje land kommer
att få tävla.
Gruppen har redan nu bokat

upp Brukshotellet i Hallstahammar och det mesta som
finns i hotellväg i närområdet.
En särskild EM-logga har
tagits fram och dessutom har
det producerats en reklamfilm
för evenemanget.
– Martin Bruks har varit
med och arbetat med den. De
filmade mycket under SM och
nu är det mesta färdigklippt
och klart. Tanken är att filmen
ska läggas ut på sociala medier,
som en reklam för EM 2020,
avslutar Magnus Smederöd.
Lisa Olsson

Framtidens hovslagare
trimmades i Sverige

Chans att gå
block 5 och 7
till våren
UTBILDNING. Under våren
2020 planerar vi att ha de
sista två
blockutbildningarna: Block 5
Fölkorrigering samt Block 7
Hovsjukdomar.
Är du intresserad av att
delta så anmäl gärna ditt
intresse via mejl till kansliet.
Håll också utkik på
hemsidan för aktuell
information:
www.hovslagareforeningen.
se och klicka på fliken
Utbildning/Fortbildningen.
Här hittar du information
om vad de olika blocken
innehåller och prisuppgifter.
Det är också här du hittar
formuläret för anmälan.

Planering
fortbildningen

Ett 70-tal deltagare från
fyra olika länder var på
plats på BYS och Axevalla
Travbana när SHF arrangerade EFFA Educational
Event 2019.

D
FÖLHOVAR I FOKUS. Simon Curtis från Suffolk, England,
kan, sedan han skrivit en avhandling om föl och
fölkorrigering numera titulera sig Doktor.

Foto: Anders Norman

Block 5: Fölblocket
våren 2020
Block 7: Hovsjukdomar
våren 2020
Examen:
sensommar/höst 2020

Meddela din
nya adress
QlUGXÁ\WWDU
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”.

Vi efterlyser
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 22-24 augusti fylldes körhallen vid
Axevalla
Travbana
med elever från Sverige, Finland, Tyskland och Schweiz.
För att besökarna skulle lära
känna varandra och området
inleddes torsdagen med poängpromenad i indelade lag. Därefter tog Aksel Vibe vid med
en föreläsning om planerande
och utförande av skoning.
På kvällen tändes grillar och
en grillbuffé serverades i körhallen.
På fredagen fick deltagarna
lära sig allt om verktygsvård av
Simon Bodner. Under tiden
samlades lärarna från de olika
länderna för att utbyta erfarenheter.
Dessutom tävlades det en del
och bland annat skulle eleverna
smida en hovkrats av en gammal sko.

FINLAND. Anu Torvinen i arbete.

NYINKÖPT. Tanken är att den nyinköpta kameran via storbildskärm
ska göra clinics mer tillgängliga för publiken.

Foto: Anders Norman

FRÅN WÅNGEN. Caroline Aldén
gör en insats.

Storbildskamera

Simon Curtis
lockade stor publik
HÖSTMÖTE. Hela 104 personer
kom och lyssnade när Simon
Curtis
presenterade
sin
avhandling om Fölhovens
utveckling och fölkorringering.
Dag 2 spenderades i ridhus med
föl på plats.
Årets höstmöte hölls 27-28
september och arrangerades i
samarbete med BYS, Biologiska
Yrkeshögskolan i Skara.

Ja till stadgeförändring
EXTRA MEDLEMSMÖTE. I samband
med höstmötet hölls ett extra
medlemsmöte. Mötet röstade ja
till det förslag till ändringar i
stadgarna som styrelsen lagt
fram.
Förändringarna innebär bland
annat att den som är Av

Jordbruksverket godkänd hovslagare, och därmed ingår i
djurhälsopersonalen, kan bli
medlem i SHF.
Stadgarna går att läsa på
hemsidan. Du hittar dem under
fliken ”Om oss/Föreningsdokument”.

Under Eventet var det premiär
för en kamera som föreningen
nyligen har köpt in. Kameran
kopplas till en storbildskärm
och gör att alla kan se bättre under till exempel en clinic. Tanken är att kameran ska användas
under kommande event och
göra föreläsarens handgrepp
tillgängligt för fler än de som
står närmast.
Lisa Olsson

STOLTA DELTAGARE. EEE Schweden
2020, stod det på ryggen på
de tyska deltagarnas jackor.
(EEE: Effa Educational Event)

KUNSKAPSKÄLLOR. Aksel Vibe
och Simon Bodner.

ÅTERANVÄNDNING. Hovkratsar

gjorda av begagnade hästskor.

Tack till våra sponsorer på EFFA Educational Event

LÄRLINGSLANDSLAGET.

Från vänster lagledare Rickard Svärd
(också reserv i landslaget), Johannes Sandsten Atlasson, Jonathan
Olsson, Christoffer Asklöf och Linus Lundgren.
Foto: Linda Ledin

LANDSLAGET.

Från vänster Fredrik Strange, Martin Roos,
lagkapten Niklas Pettersson, Per Nilsson och Martin Bruks.

3:e och 11:e plats i årets VM
Grattis till de svenska
lagen som deltog i VM i
Stoneleigh i september!
Landslaget slutade i år på en
11:e plats. Läringslandslaget
gjorde en toppinsats och knep
3:e-platsen i lagsmidesklassen.

Så mycket
tjänar de på
sitt styrelseuppdrag
STYRELSEARVODE. Vad får
styrelsemedlemmarna
egentligen betalt för det arbete
de lägger ner för föreningen?
Är det lönsamt att engagera
sig? Om du vill du ha reda på
det så rekommenderas att du
lägger upp ditt företag på
föreningens hemsida. Då får
du tillgång till medlemssidorna och kan läsa sånt som
bara medlemmar får ta del av.
Följ instruktionen till höger!

VM i Stoneleigh
Individuellt tog Jonathan
Olsson en hedrande andraplats
och Rickard Svärd tog en 4:e
plats i reservklassen.
För Johannes Sandsten Atlasson var det hans andra VM.

– Hela arrangemanget var
större i år än förra året. Det var
mycket fler utställare och fler
hovslagare från andra länder.
Det var stora clinics, allt var liksom större, berättar Johannes.
– I England lägger de stort
fokus på sådana här event och

att lära sig genom att tävla.
Svenska landslaget vill tacka
alla som stöttat laget.
Tack också till företagsspecialisten och SHF för årets lagkläder och till DS Hovslageriprodukter som ställde upp med
förkläden.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT LÄGGA UPP DITT FÖRETAG
Skriv in följande adress i
adressraden i webbläsaren:
www.hovslagareforeningen.
se/hitta-hovslagare

Uppe i höga hörnet, (eller på
vissa datorer/mobiler/ paddor

i ett nedre hörn)
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 i så
fall som följer:

Vad har du varit med om?
Har du något intressant, lärorikt, upprörande, roligt
eller dråpligt som du vill dela med dig av till kolleger?
Skicka tips eller önskemål om artikelinnehåll till:
kansliet@hovslagareforeningen.se

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

Kontakt?

Mejladress till styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn
@hovslagareforeningen.se

