
 
 

   
 

 
Verksamhetsåret 2019 

Den 31 december 2019 var vi totalt 500 medlemmar varav 461 fullbetalande, 7 lärlingsmedlemmar,  

7 hedersmedlemmar, 14 företagsmedlemmar och 11 stödmedlemmar. 

 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande: Mats Holmstedt 
Vice ordförande: Johanna Svensson 
Övriga ledamöter: Christian Martinius, Malin Alldén, Katarina Dahlman, Zeta Hallberg och  
Ida Lundberg  
Suppleanter: Anders Norman, Mikael Fält, Marlene Svanlund och Lisa Granbäck 

Vid styrelsens konstituerande möte valdes Zeta Hallberg till kassör. 

Styrelsens arbetsutskott (AU) har bestått av Mats Holmstedt, Johanna Svensson och Zeta Hallberg.  

Styrelsen har haft sju protokollförda möten varav tre telefonmöten. 

Ansvarsområdena har varit fördelade enligt nedan: 

Webbsektionen: Christian Martinius 

Redaktör Hovslagarmagasinet: Lisa Olsson, Anders Norman och Christian Martinius 

Tävlingar: Magnus Smederöd, Christian Martinius, Malin Alldén och tävlingssektionen 

Gesäll och mästarprov/skolprov: Filip Wiebe 

Etiska nämnden: John Forbord, Marie-Louise Martinsson och Hans Witteborn 

Fortbildningen: Michael Knap  

Hästhållningens Yrkesnämnd (HYN) och Hantverkarnas Riksorganisation (HR): Malin Alldén 

EFFA: Malin Alldèn och Zeta Hallberg 

Utbildningar/Omvärld/Jordbruksverket: Michael Knap, Mats Holmstedt, Filip Wiebe och  

Rose-Marie Clark 

Filip Wiebe representerar SHF i Riksanläggningarnas ledningsgrupp (Flyinge, Strömsholm och 

Wångens hovslagarutbildningar). 

Anders Norman har representerat SHF i Biologiska Yrkeshögskolans (BYS) ledningsgrupp. Från och 

med den 2020-03-05 tar Michael Knap över som SHF:s representant. 

Mats Holmstedt representerar SHF i Skellefteå kommuns hovslagarutbildnings ledningsgrupp. 

Medlemsnytta:  

Mats Holmstedt har under året haft två lokala medlemsträffar i Linköping och Östersund för att 

informera om föreningens verksamhet. Dessa har varit mycket uppskattade av hovslagarna som 

deltagit. 

 

 



 
 

   
 

Årsmötet: 

Årsmöteshelgen hölls 5-7 april 2019 på Solvalla. Antalet deltagare kom upp i cirka 200 stycken. 

Amerikanen Glen Spradling och islänningen Sigurdur Saemundsson höll föreläsningar inom sina 

respektive discipliner, western och islänningar. Smides- och skotävlingar hölls i Solvallas gäststallar. 

Domare i tävlingen var Rickard Svärd. Axel Wiebe och Glen Spradling höll en praktisk clinic, där de 

delade med sig värdefulla tips till deltagarna.  

Besökarna fick ta del av många utställare som hade allt från verktyg och skor till 

journalföringsprogram och arbetskläder.  

På söndagens årsmöte noterades 39 röstberättigade deltagare. 

 

Gesäll- och mästarprov samt skolprov: 

Sektionen består av nio ordinarie granskare. I januari hölls ett granskarmöte. 

Sektionen har under året granskat fyra enskilda mästarprov och sex enskilda gesällprov fördelat på 
två provtillfällen. 
Vid sex tillfällen har föreningen granskat skolexamen.  
Skolexamen är gjord på följande skolor; BYS, Lerum och Wången.  
Uppföljning har också gjorts på de som har omprov att göra.  
Tilläggsutbildning är granskad vid ett tillfälle, på BYS. 
 

Höstmöte: 

Under hösten hade SHF en medlemsträff på Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) i Skara där 

engelsmannen Simon Curtis presenterade sin avhandling. Mötet arrangerades i samarbete med BYS. 

Från SHF deltog 33 medlemmar.  

Fortbildningen: 

Följande Blockutbildningar har hållits under verksamhetsåret: 

Block 2, Smide/Svets, hölls i maj 2019. 

Block 4, Balansering och korrigering hölls i september 2019.  

Block 3, Behörighet och smittskydd hölls i november 2019 

Block 6, Hovreparationer, hölls i november 2019.  

Block 7, Hovsjukdomar, hölls i februari 2020. 

Yrkesrådet: 

Yrkesrådet har under året bestått av Filip Wiebe (sammankallande), Mats Holmstedt, Rose-Marie 

Clark, Gabriella Larnebring samt Michael Knap. 

Filip och Michael har under året arbetat fram en förändring av gesällprovet. Skälet är att gesällprovet 

ska kunna vara en del av en examen vid en treårig yrkeshögskoleutbildning. Nu finns möjlighet att 

elever vid dessa utbildningar kan välja att avlägga gesällprovet som en del av sin slutexamen. BYS har 

i sin senaste utbildningsplan, godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan, skrivit in att gesällprovet 

är obligatorisk för de elever från BYS som började sin utbildning 2019 eller senare. 

Yrkesrådet har haft ett möte i Flyinge och ett möte i Östersund, där man har jobbat med att integrera 

gesällbrevet i HRA:s hovslagarutbildningar. Gesällbrevet finns redan nu såsom slutexamen hos BYS 

och vid hovslagarutbildningen i Skellefteå. 

 



 
 

   
 

Tävlingar: 

Landslagsuttagning hölls den 8 februari 2020 på BYS i Skara. Landslagen som togs ut kommer att 

representera Sverige vid lag VM i Stoneleigh i september 2020. De fyra seniorer som vann 

kvalificerade sig också till att delta i European Farriery Championship 2020, som SHF kommer att 

arrangera. 

   För deltagarna i landslaget som togs ut i februari 2019, hölls en landslagsträning för Grant Moon på 

Hovstallet i Stockholm i maj. Lagen tävlade sedan i september 2019 i Stoneleigh, där seniorlaget kom 

på 11:e plats och lärlingslandslaget kom på en hedrande 3:e plats. 

   SM hölls på Strömsholm 6-9 juni i samband med Nationaldagstävlingarna. Förutom de svenska 

deltagarna kom även tävlande från Norge, Danmark, Finland och England. Över 50 hovslagare deltog. 

Svensk mästare 2019 blev Jesper Eriksson Eurenius.  

 

EFFA Educational Event: 

I augusti 2019 anordnade SHF, i samarbete med BYS Hovslagarskola, Effa Educational Event på BYS i 

Skara. Ett 70-tal elever/lärlingar från utbildningar i fyra olika länder (Finland, Tyskland, Schweiz och 

Sverige) fick förkovra sig under tre dagar. Aksel Vibe föreläste om hur man planerar och genomför en 

skoning och Simon Bodner föreläste om verktygsvård. Dessutom tävlades det och på kvällarna 

umgicks deltagarna, bland annat under en grillkväll. 

 

European Federation of Farriers Association (EFFA): 

Zeta Hallberg och Malin Alldén deltog vid EFFA:s årsmöte i Essen, Tyskland, den 28-30 november. 

Deltagarna var bland annat på besök hos det tyska företaget Strohm, som tillverkar och säljer 

hosvlagareprodukter. Där fick deltagarna information av vad företaget gör för branschen och visning 

av dess lokaler och hovslagareprodukter. 

   Därefter blev det besök hos Villa Hügel, byggd 1873 av Alfred Krupp, som bland annat var verksam 

inom stålindustrin. I Tyskland går hovslageriverksamhet under stålarbetarförbundet, Bundsverdband 

Metall. På söndagen började årsmötet med ett antal val och sen genomgång från dom olika 

medlemsländernas delegater. Därefter blev det ett antal röstningar om bland annat ändring av 

regler, ändring av avgifterna, ändring av regler gällande Effa Championship Point system 

samt information om säkerhet och hur man räknar ut riskerna i sitt hovslageri och information om 

The European Horse Network möte i Bryssel. Sen blev det lite information om de nya medlemmarna 

Portugal och Andalusien.  

Vi från Sverige informerade om Effa Educational Event (som hölls i Sverige). Nästa år hålls EFFA:s 

årsmöte i England. Mötet avslutades med val av ny ordförande på tre år John Ravanelli och  

vice ordf Peter Kristiansen. 

Hantverkarnas Riksorganisation (HR): 
Peter Frosch är ordförande i HR och Malin Alldén är ordinarie styrelseledamot. 
Vid gesäll- och mästarbrevsutdelningarna i Stockholms stadshus representerades SHF av Mats 
Holmstedt och Malin Alldén. 
 
Hästhållningens Yrkesnämnd (HYN): 
Malin Alldén har varit vår representant på HYN:s möten under året.  


