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Vem hade kunnat tro 
att världen skulle stanna
När de här sidorna, 

SHF:s medlemssidor, 
skickas för tryck i 

Hovslagarmagasinet skriver vi 
10:e april 2020. Vi är mitt uppe 
i en för oss alla ny och märklig 
situation. Det som händer är 
svårt att ta in. Vem hade 
kunnat tro att världen skulle 
stanna, att människor skulle 
sluta resa och att storstädernas  
gator skulle tömmas på folk.

Tanken var att fylla de här 
medlemssidorna i tidningen 
med ett uppslag med bilder och 
sammandrag från årsmötet, som 
då just skulle ha avhållits på 
Åbytravet. 

Avtal med Åby arena var 

skrivet sedan länge.
Över 200 deltagare och 13 ut-

ställare var anmälda, föreläsare 
och hotellrum bokade och 
otaliga matbiljetter köpta. 

Helgen 3-5 april var streckad i 

åtskilliga hovslagares kalendrar 
och många såg fram emot att få 
ny kunskap, trä!a kolleger och 
umgås under helgen.

Så det blev det nu inte.
På grund av coronavirusets 

framfart och regeringens och 
myndigheters påbud såg vi i sty-
relsen oss tvungna att ställa in 
hela tillställningen. Vi beklagar 
verkligen att det blev så!

Företrädare för Åby arena har 
varit mycket tillmötesgående 
och den ekonomiska skadan för 
föreningen har blivit begränsad.

De ouppackade goodiebagsen 
ligger lite sorgligt kvar i sina kar-
tonger, i väntan på att 
förhoppningsvis komma till an-
vändning inom en inte allt för 
avlägsen framtid.

I skrivande stund, den 9:e 

april, är framtiden fortfarande 
helt oviss. Vi vet inte när vi kom-
mer att kunna hålla vårt årsmöte. 
Vi vet bara att ett årsmöte måste 
hållas och vi arbetar för att kun-
na ha det så snart coronafaran 
klingar av. Vi kommer att hålla 
er uppdaterade via hemsidan 
och via mejl. 

Förutom årsmötet tvingades 
vi också ställa in vår stora 
satsning på att arrangera EM på 
Strömsholm i sommar. EFFA 
har dock gett oss lö"e om att få 
en ny chans att ordna EM år 
2022. 

Vi hoppas verkligen att vi  
snart ska kunna ses och ha roligt 
på vårt planerade årsmöte.

Tills dess, ta väl hand om er!
Mats Holmstedt 

Ordförande

Program
Fredag 3 april

Lördag 4 april

15.30-‐16.30

Söndag 5 april

Svenska Hovslagareföreningen

Årsmöte 2020

på Åby travbana

Ordförande har ordet

INSTÄLLT! Det mesta var 

klart när det gällde årsmötet 

och tävlingssektionen hade 

lagt ner enormt mycket jobb 

på att arrangera EM 2020 på 

Strömsholm.



Smidestävling på distans 

– nytt grepp i coronatider

Grattis till fem nya 
gesäller i Skellefteå!

EFTERTRAKTADE. Enligt utbildningsledare Elin Hannu är det brist på hovslagare i norra Sverige, så kunder 

lär inte saknas för de nyutexaminerade Evelina Markgren, Petra Berg, Tova Lundmark Nilzén, Lena 

Dahlbäck och Sandra Engström (ej med på bilden).  Foto: Privat

till hösten 

och EM till 

år 2022
ÄNDRADE PLANER. Med 
anledning av corona-
pandemin så har styrelsen 
beslutat att #ytta fram 
årets SM till i höst. Håll 
koll på hemsidan för 
aktuell information. Vid 
denna tidnings 
pressläggning är allting 
fortfarande väldigt 
osäkert.
  Även EM skjuts på 
framtiden. SHF skulle 
arrangerat EM på 
Strömsholm i juni men 
corona satte stopp för 
planerna. 
Tävlingskommittén har 
arbetat hårt och bland 
annat tagit fram en 
”reklam$lm” för EM, som 
ligger på hemsidan. 
   Ansträngningarna 
kommer dock inte att vara 
förgäves då EFFA beslutat 
att Sverige får en ny chans 
att arrangera EM år 2022. 

E"er tre års intensiva praktiska 
och teoretiska studier kvali$-
cerade sig Evelina Markgren, 
Tova Lundmark Nilzén, Lena 
Dahlbäck, Petra Berg och San-
dra Engström till de åtråvärda 
titlarna. 

– Wow, det är helt fantastiskt! 
Och välbehövligt! säger Elin 
Hannu, utbildningsledare vid 
Yrkeshögskolan i Skelle"eå.

Att ha både gesällbrev och vara 
av Jordbruksverket godkänd 
hovslagare är en ovanlig och e"-
erfrågad kombination i regionen 
Västerbotten/Norrbotten berät-
tar Elin Hannu.

– Det råder verkligen brist på 
hovslagare i stora delar av re-
gionen. Att dessa fem examine-
ras med de här kompetenserna 
har tagits emot med varm hand 

av hästägarna som verkligen  
uppskattar deras hantverks-
skicklighet och kunskaper om 
hästen som helhet, säger Elin 
Hannu.

Siktar på mästarprov
Eleverna själva är både stolta 

och glada.
– Gesällbrevet ger ytterligare 

en kvalitetsstämpel gentemot 
kunderna, säger Lena Dahl-
bäck. 

– Det är bra att kunna ta det 
inom utbildningen. Det $nns en 
risk att man inte tar sig tid att 
avlägga gesällprovet när man väl 
kommit igång som yrkes-
verksam, säger Petra Berg.
Vad har ni för framtids-
planer?

Svaret från Petra Berg kom-
mer blixtsnabbt:

– Avlägga mästarprov om sex 
år! Säger hon.

– Fortsätta att utvecklas ge-
nom att gå på föreläsningar och 
clinics, svarar Lena Dahlbäck, 
och de andra håller med.

I och med sin examen kan de 
studerande nu ansöka om den 
skyddade titeln Av Jordbruks-
verket godkänd hovslagare och 
tillhör därmed yrkeskategorin 
djurhälsopersonal, där också 
veterinärer ingår. Men de nu  
examinerade täcker långt ifrån 
behovet i regionen. Framförallt i 
inlandet och längst i norr är be-
hovet av hovslagare fortsatt stort 
e"ersom det inte $nns tillräck-
ligt många yrkesverksamma 
hovslagare, enligt Hannu. 

– Vi är verkligen stolta över 
våra hårt arbetande studerande 
och våra fantastiska hovslagar-
lärare som guidat dem ända hit! 
Vi önskar våra nyblivna hov- 
slagare stort lycka till i fram-
tiden, säger Elin Hannu.

Hela fem studerande kvali-

-

Framtidsplaner?  
“Avlägga mästarprov 

om sex år!” 
 

KONTAKTUPPGIFTER. Kansliet 
saknar fortfarande 
mejladress till ett 50-tal 
medlemmar. 
Några har  
ingen mejl- 
adress och  
det respekterar vi. Men ni 
andra, dela med er av 
mejladressen för er egen 
skull! Då är du garanterad 
att få aktuell information 
direkt i din dator. Och 
utan att det kostar 
föreningen något extra. 
Om du vet med dig att du 
aldrig får mejl från SHF så 
skicka ett mejl till 
kansliet@

Tack på förhand!

Mejl är enklare 

snabbare 

och billigare

Med inställt årsmöte och mån-
ga andra avbokade aktiviteter 
tyckte %omas Estrin på Got-
land att något måste göras. 

– Allt stannade av och det 
fanns inget kul för alla lärlingar 
att se fram emot, säger %omas.

Han tog därför kontakt med 
Fredrik Strange och tillsammans 
ordnade de en tävling på dis-
tans.

Tävlingen delades in i två 
klasser, en gesällbrevsklass och 
en öppen klass där mästar-
brevsskor gällde. Skorna som 
skulle smidas är desamma som 
ska smidas när man tar sin 
gesäll- eller mästartitel och rit-
ningarna togs från föreningens 
hemsida. De tävlande $ck själva 
välja vilken sko de ville smida. 
Tanken med det var att de som 
går och funderar på att ta gesäl-
len eller mästarbrev kanske blir 
lite sporrade.

– Kanske kan vi peppa några 
till att faktiskt ta steget. Nu har 
de ju redan provat på att smida 
skorna som ingår i proven, säger 
%omas. 

Maxtiden var satt till 50 mi-
nuter och detta lämnades till de 
tävlandes goda samvete. 

– Vi utgår från att de tävlande 
tagit eget ansvar och inte fuskat 
med sina 50 minuter. Och de 
hade bara en vecka på sig.

– Vi $ck in ett 30-tal skor. 
Varje sko $ck ett nummer  och 
Fredrik visste inte vem som gjort 
skorna när han bedömde dem. 
Resultatet blev att Timmy Hoas 
tog både första, andra och tredje-
platsen i mästarbrevsklassen!

– Oj, det var en överraskning 

kommenterar Timmy Hoas när 
han får veta och tillägger att han 
tycker det var en väldigt rolig idé 
att ordna en distanstävling. 

E"ersom årsmötet blev inställt 
blev det ju heller inget av med 
den planerade auktionen till för-
mån för landslaget. Det ville 
%omas och Fredrik göra något 
åt. De tävlande $ck anmäla sig 
genom att swisha en valfri sum-
ma, men minst en krona. 

Gensvaret blev stort och det 
kom in 7 800 kronor, som nu går 
till lärlingslandslaget.

– Det har varit jättekul att ar-
rangera det här och vi har fått 
otrolig energi av alla positiva 
kommentarer som strömmat in, 
säger %omas Estrin.

%omas vill också passa på att 
tacka Börje Wetterlind på BeWe 
Horseshoes och Jenny Wiman 
på Horseshoes Sverige AB, som 
sponsrat tävlingen. 

 Lisa Olsson

@
 

Siddy Johannsdotter

Fabien Husser

Marlene Svanlund

Timmy Hoas 

Timmy Hoas

Timmy Hoas 

HÅRD MEN RÄTTVIS. Fredrik Strange agerade domare. Foto: Thomas Estrin

Tack till sponsorerna!



Han blev stand-in för 

känd Hollywoodstjärna
 
 
-

att det var kompisar som 

 
 

för Hollywoodskådisen 

 Hovsjukdomar 

ev juni 2020

 

sensommar/höst 2020

UTBILDNING.  Nu är det bara 
Block 5, Fölkorrigering, kvar 
i nuvarande omgång i 
fortbildningen. Block 5 
planeras till början på juni, 
om inte coronoaviruset sätter 
stopp, och däre"er blir det 
examen i slutet av sommaren 
eller början av hösten.
    Däre"er är ännu inget 
planerat. För att föreningen 
ska kunna dra igång en ny 
omgång av fortbildningen 
krävs att det $nns ett visst 
antal intresserade. Det $nns 
en intresselista med några 
namn på men det behöver 
bli #er innan vi kan starta.  

Är du intresserad av att gå 
fortbildningen 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 #iken 
Utbildning/Fortbildningen.

Låt oss veta 

om du vill  

gå SHF:s 

fortbildning

Björn Häggsjö har tidigare 
jobbat i många år som hov- 
slagare och var tidigt medlem i 
SHF. 

– Jag gick första utbildningen i 
Skara 1977 och det var vid den 
tiden jag gick med i föreningen, 
säger Björn. 

Nuförtiden arbetar han inom 
ridsporten och bland annat har 
han varit runt i världen och 
byggt fälttävlansbanor. Numera 
kan han också titulera sig lång-
$lmsskådis.

Det är Ruben Östlunds $lm 
Triangle of sadness som nu spe-
las in i Trollhättan. Produk-
tionen sökte en stand-in för 
trefaldigt Oscar-nominerade 
Woody Harrelson och hittade 
Björn i sitt statistregister.

– De ringde mig när jag satt i 
bilen, och frågade om jag ville 
vara med i en lång$lm, berättar 
Björn Häggsjö.

Han tackade ja men de tre da-
garna som först var avtalade 
blev snart till tio dagar, e"ersom 
corona-viruset satte stopp för 
Woody Harrelsons resa till in-
spelningen i Sverige.

Björns uppgi" har varit att 
spela in så många scener som 
möjligt där Woodys karaktär är 
i bakgrunden.

Scenerna har mest utspelat sig 
i matsalen på en båt. Woody 
Harrelson spelar en marxistisk 
kapten på en lyxyacht. Båten är 
uppbyggd i en studio och hän-
ger i en hydraulisk vagga för att 
det ska gunga.

– Kaptenen hatar kapitalismen 
och gör allt för att jävlas med 

miljardärerna ombord. Det är 
spektakulära scener med mycket 
sjösjuka och spyor, säger Björn.

Han har tidigare medverkat 
som polisstatist i en del $lmer 
och därför fanns han med i Film 

i Västs statistregister. Det är 
vanligt att $lmproduktioner ar-
betar med stand in-skådespelare 
e"ersom det blir billigare så.

– Woody har betalt per in-
spelningsdag. Det har ju jag 
med men jag får väldigt, väldigt, 
väldigt, väldigt lite i jämförelse,  
skrattar Björn.

– Det är roligt att se hur Ruben 
Östlund jobbar. Han har ju $l-
men i huvudet och så ska han 
ha ut den. Det blir väldigt mån-
ga omtagningar, säger Björn. 

Eventuellt blir det mer jobb 
för Björn i kaptensrollen i höst.

Planen är att $lmen Triangle 
of sadness ska ha premiär om 
ett år. Lisa Olsson

Oväntat uppdrag

I väntan 

“Woody har betalt  
per inspelningsdag. 
Det har ju jag med 
men jag får väldigt,  

väldigt, väldigt, väldigt  
lite i jämförelse”

 
 

f d hovslagare

SJÖBUSE. Björn Häggsjö blev stand-in för Woody Harrelson i hans 

 Foto: Privat

KÄND FRÅN TV. SVT hörde av sig och gjorde ett inslag om Björns 

insats. Till höger, Woody Harrelson.  Bild: Skärmdump från SVT.se
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