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HOTELLET. Ett dubbelrum

kostar 1150 kronor per natt.

RESTAURANGEN. Vem blir inte sugen på att sitta här och äta gott?

Foto: Anders Norman

Årsmöte på Åby
i goa Göteborg
Roepstorff och Wattle tar sig an årets tema: Underlag
Den 3-5 april håller
föreningen årsmöte på
Åbytravet i Mölndal,
Göteborg.
NYTTA OCH NÖJE. Temat i år är
Underlag och föreläsare är
professor Lars Roepstorff och
leg vet Ove Wattle.
Lars Roepstorff är professor
vid Institutionen för anatomi,
fysiologi och biokemi vid SLU.
och han är specialiserad på
hästens biomekanik. Han
kommer att tala om underlag
och hur det påverkar hästen.
Där han slutar tar sen Ove

Lars Roepstorff

Ove Wattle

Foto: JennySvennås-Gillner/SLU

Wattle vid och föreläser om
skador på hästen i samband
med underlag.
Christian Martinius och
Anders Norman som inspekterat lokalerna på Åby är lyriska.
– Det är perfekt! Allt finns
under samma tak och man

behöver i princip aldrig gå
utomhus.
Även hotellet finns i
anslutning till övriga lokaler.
Ett dubbelrum kostar 1 150 kr
per natt. För dem som vill bo
billigare finns alternativ i
närheten.
All information om anmälan,
hotellbokning och beställning
av matkuponger och festbiljett
kommer att finnas på
hemsidan:
https://hovslagareforeningen.
se/arsmote-2020-abytravet/

Väl mött på årsmötet!

KONFERENSSALEN. Allt ligger
under samma tak, så också
konferenssalen.

PAMPIG ENTRÉ. Högt i tak

och stora fönster ger rymd åt
Åbytravets entré.

Hör av dig till
valberedningen!
Är du intresserad av
att ta plats i styrelsen?
Eller vill du tipsa om
någon som skulle bli en
bra kraft? Hör av dig till
John Forbord:
tel 070-208 35 55

Kolla hemsidan
för information
om anmälan!
hovslagareforeningen.se/
arsmote-2020-abytravet/

Elin Bäcklund om vägen till Mästartiteln:

”Det har krävts
blod, svett och tårar”

Så kvalar
du in till
EM 2020
LANDSLAGSUTTAGNING. I år
avgörs EM på hemmaplan.
Är du sugen på att delta?
Anmäl dig i så fall snarast
till landslagsuttagningen.
Den sker den 8 februari på
Axevalla i Skara. Domare
är Michael Kukkonen (DK)
och Magnus Smederöd.
Domargenomgång kl 07:30.
Obs! Samtliga tävlande tar
med sig det järn de
behöver.
Startavgifter:
Open: 1 500+moms
Lärling: 500+moms

Anmäl dig här
http://www.farrierportal.
com/event/svensk-lands
lagsuttagning-2020/
https://hovslagare
foreningen.se/landslags
uttagning-2020/

Rabatt hos
Brandfast

HETA ARBETEN. Genom ett
samarbete mellan SHF och
företaget Brandfast får du
som medlem 200 kronor
rabatt när du beställer en
kurs i Heta arbeten på
Brandfasts hemsida:
http://brandfast.nu
Vid beställningen ska du
uppge en kod, som du
hittar bakom inloggningen
på SHF:s hemsida, eller
kontakta kansliet..

När Elin Bäcklund blev
Hovslagarmäster slog hon
två “rekord” på en gång:
Hon är den yngsta hittills
och den första kvinnan
som kvalificerat sig för
titeln.
”FIRMAFEST”. Stående från vänster Tommy Skybjer, Roger Träff, Mats Holmstedt, Chrichan Ivarius,

Carina Liljegren, Ellinor Fredriksson, Robert Varga, Tobias Gryvik, Hans Wincent, Anna Ottosson,
Patrik Pettersson och Kenta Johansson. Sittande från vänster Mikael Midl Olsson, Pinge Andersson
och Jessica Franzén.
Foto: Privat

Pinge fixade träff
för sina kolleger
Pinge (Per-Inge) Andersson drog ihop ett gäng
kolleger och bjöd in ordförande Mats Holmstedt.
Här är Pinges rapport:

Den 7 november samlades

ett 15-tal hovslagare på
Smestads
ridcenter
i
Linköping. Som gäst stod
ordförande Mats Holmstedt.

Landet runt

LINKÖPING
Mats pratade om föreningens
arbete och betydelse för vår
bransch. Många frågor lyftes
fram och ventilerades. Vi fick
även titta runt i den relativt
nybyggda anläggningen på
Smestad som nu varit i bruk i
tre år.
Kvällen avslutades med mat
på en närbelägen restaurang.
Sammanfattningsvis var det
en mycket trevlig kväll med
många skratt.
På återseende / Pinge

Kvällen avslutades på restaurang.

Mats Holmstedt pratade om föreningens betydelse för branschen.

D

en 29 november var det
dags. 28 år gammal och
som första kvinna att
försöka, gjorde hon sitt mästarprov på DS Hovslageri i Kungsbacka, inför granskarna Filip
Wiebes och John Forbords kritiska blickar. Och hon klarade
det!
– Jag har nog inte fattat det än
säger Elin ett par veckor senare.
Hon ser sin bedrift som att hon
lyckats med något som hon verkligen har velat. Och hon lyckades
på första försöket. Men vägen till
framgång har varit slitig.
Elin började som lärling hos
Simon Bodner och Jimmy
Wendt 2012. Simon pratade
mycket om smide och tävlingar
och han blev en förebild.
– Han pushade mig till att ”gå
utanför boxen” och verkligen
satsa. Och jag tänkte att nu jäklar ska jag också göra allt det här
som han pratat om, säger Elin.
Men alla har inte trott på henne.
– Det har varit många äldre
män som när de har fått höra
vad jag utbildar mig till har sagt:
”Ojojoj, det där är väldigt tungt.
Det kommer du aldrig att klara”.
Att höra det sporrade henne.
– Jag tänkte bara att jag ska
banne mig bevisa att jag klarar
det! säger Elin.
Hon har gått hovslagarutbildningen på Lerums Vuxenutbildning. Sen startade hon företag
och har bland annat jobbat ihop
med Daniel Ahlberger och Aksel Vibe. Hon har gått alla block-

SÅ SER EN MÄSTARE UT! För Elin Bäcklund betyder titeln Hovslagarmäster yrkesstolthet. Hon tycker att

statusen på hovslagaryrket bör höjas. – Vi behöver steppa upp och visa att vi faktiskt kan och att vi är
stolta över det vi gör, säger Elin Bäcklund.
Foto: Avichai Arbiv

en i SHF:s fortbildning, tagit
gesällen och gått på mängder av
clinics och föreläsningar.
– Jag har tränat länge. Inför
själva mästarprovet har jag hållt
på ett par månader och tränat.
Men egentligen tränar man ju
dagligen, varje gång man skor
en häst. Och så behöver man
lägga många timmar i smedjan.

“Många äldre män
som fått höra vad
jag utbildar mig till
har sagt ‘Ojojoj,
det där är väldigt
tungt. Det kommer
du aldrig att klara’ ”

– Det krävs blod, svett och
tårar, skrattar Elin men blir sen
allvarlig.
– Skämt åsido så är det väldigt
många timmar som krävs och
ett stort intresse.

handlar om yrkesstolthet. Jag
tror att vi hovslagare behöver ha
mer yrkesstolthet för att vi ska
kunna höja vår status. Vi har
ganska mycket press på oss av
hästägare, veterinärer, ja av hela
sporten. Vi behöver steppa upp
och visa att vi faktiskt kan och
att vi är stolta över det vi gör.

Vad krävs för att lyckas?

Vad betyder det här för dig i
ditt yrke framöver?

– Det betyder mycket. Det

Elin Bäcklund

Har du något tips till andra
som vill bli mästare?

– Jobba hårt. Vill man så kan
man! Det handlar väldigt mycket om vilja. Det finns inga genvägar utan det är faktiskt bara
hårt arbete som krävs.
Nästa höst väntar högtidlig
Mästarbrevsutdelning i Blå Hallen i Stockholms Stadshus.
– Ja, det ska jag gå på. Det ser
jag fram emot, säger en glad och
stolt Elin Bäcklund.
Isabell Magnusson gesäll

Förutom Elin så tog även Isabell Magnusson sitt gesällbrev
samma dag, något hon enligt
granskare Filip Wiebe gjorde
”med bravur”.
Lisa Olsson

UTBILDNING. Under våren
planerar vi att ha de sista två
blockutbildningarna i den
här omgången. Block 7
Hovsjukdomar, är planerad
till den 14-16 februari.
Block 5 Fölkorrigering körs
eventuellt i juni men när den
här tidningen görs är datum
ännu inte spikat.
Är du intresserad av att
delta så anmäl dig via mejl
till kansliet. Har du redan
gått blocken är du välkommen som åhörare till en
kostnad av 1 500 kronor.
Håll utkik på hemsidan för
aktuell information:
www.hovslagareforeningen.
se och klicka på fliken
Utbildning/Fortbildningen.

Fortbildningen
Block 5: Fölblocket
14-16 februari 2020
Block 7: Hovsjukdomar
ev juni 2020
Examen:
sensommar/höst 2020

GESÄLL OCH MÄSTARBREVSUTDELNING I BLÅ HALLEN.

Den 6 november var det
högtidlig utdelning av gesälloch mästarbrev i Blå Hallen i
Stockholms Stadshus. Hans
>P[[LIVYUÄJRL[[TpZ[HYIYL]
och Per Algotsson tog emot
sitt gesällbrev. Även Johan
Mård har tagit mästarbrev men
var inte på plats i stadshuset.
Efteråt tog ordförande Mats
Holmstedt och styrelseledamoten Malin Alldén med
mästaren och gesällen på res[H\YHUNKpYÄYHUKL[MVY[ZH[[L

Riskanalys imponerade
på EFFA:s årsmöte
EFFA:s årsmöte 2019
hölls i Essen, Tyskland,
den 28-30 november.
Här är SHF:s representanters rapport.
Årsmötets första dag inleddes med ett besök hos Strohm
Hufbeschlagartikel e.K., som
är en av de större återförsäljarna i Tyskland och som har allt
en hovslagare kan önska sig.
Därefter följde en guidad tur
i familjen Krupps hus, Villa
Hügel. Familjen Krupp har
under alla år arbetat med ståloch järntillverkning och man
fick följa deras historia genom
både första och andra världskriget.
Innan kvällens middag hann
vi också med en kort rundtur
på ett bryggeri.
Kontakter på högsta EU-nivå

Lördagen ägnades åt EFFA:s
årsmöte. Det blev ett långt
möte med många diskussioner, som det såklart blir
när man bara träffas en gång
per år. Bland annat fick vi veta
att EFFA driver frågor på EUnivå och har haft ett möte med
ordförande för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen.
Arbetet inom EFFA går
framåt med flera nya godkända
skolor/länder. Bland annat har
Spanien just öppnat sin första

UTFLYKT. Hos familjen Krupp

ÄJRILZRHYUH[HKLSH]
stålindustrins historia genom
två världskrig. Foto: Zeta Hallberg

skola som nu skall följa EFFA:s
utbildningsplan och -regler.
En representant från Bundesverband Metall (tyska stålarbetareförbundet) presenterade
en gedigen utredning om hur
hovslagare ska/kan jobba för
att minska olyckorna i arbetet.
Det var en mycket bra riskanalys som vi tror att vi i SHF
kan dra nytta av framöver.
Hjälp till England

Från Sveriges sida diskuterade vi EFFA Educational
Event, som SHF arrangerade i
augusti 2019. Vi lade bland annat fram lite tankar kring våra
erfarenheter och erbjöd oss att

RYGGENS BÄSTE VÄN? Den här

fanns att se hos Strohm Hufbeschlagartikel e.K. Kanske något
för hovslagare som har ont i
ryggen?

hjälpa England, som är nästa
nation på tur att arrangera ett
event för hovslagarelever.
Zeta Hallberg
och Malin Alldén

+RYVODJDUHÀFNU\FNDXWYLGRO\FND
ETT UDDA UPPDRAG. Hovslagare
Håkan Gustavsson i Sollebrunn
fick nyligen rycka ut på ett
oväntat uppdrag.
Det var två hästar som busat
så illa i hagen att den enas sko
fastnat i den andras grimma.
Hästen som fastnat med skon
blev stående med benet rätt ut
och den vars grimma satt fast
stod med huvudet sänkt.
Folk på plats lyckades skära
sönder grimman så den
lossnade från hästens huvud

men när de sen lyfte hoven på
den andra såg de vad som hänt.
Den metallring på grimman
som sitter vid ganaschen satt
stenhårt fast mellan hoven och
skon. Den hade dragits in
nästan fem centimeter längs
med skons skänkel och satt
fastkilad mot första sömmen.
Håkan Gustavsson blev
räddaren i nöden.
– Jag har aldrig sett nåt
liknande, kommenterade han
när han hade fått av skon.

Foto: Amanda Parkström

Häng på!
Nu kör vi
block 5 och 7

