HOVSLAGAR
verige
MAGASINET
Corona styr
fortfarande
vår vardag
När de här sidorna, SHF:s
medlemssidor, skickas för
tryck i Hovslagarmagasinet
skriver vi 10:e juni 2020.
Coronapandemin är fortfarande högaktuell och framtiden oviss. Även om det just
meddelats att det blir tillåtet
att resa inom landet så är
folksamlingar med mer än 50
personer inte tillåtet

Ordförande har ordet
Det är därför svårt att sia
om hur det blir med SM, som
vi tänkte arrangera i år Det är
också ovisst hur det blir med
höstmötet.
Men, ett årsmöte måste
hållas. Vi undersöker nu
möjligheterna att på något
sätt hålla ett digitalt årsmöte,
där de medlemmar som så
önskar ska kunna delta på
distans. Vi kommer att hålla
er uppdaterade om detta via
hemsidan och via mejl.
Även om våra stora möten
är inställda så innebär inte
det att föreningens verksamhet ligger nere. Yrkesrådet
arbetar sedan en tid hårt med
att påverka landets utbildningar och har i det arbetet skrivt
brev till flera olika myndigheter. Läs mer om det arbetet i artikeln här intill.
Och första helgen i juni
hölls fölblocket, som vi berättar om på nästa uppslag.
Till sist, ta väl
hand om er!
Mats
Holmstedt

Ordförande

S
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Kräver likvärdig
utbildning för alla
SHF:s yrkesråd uppvaktar departement och myndigheter
Det kan tyckas självklart
att de som utbildar sig till
hovslagare lär sig samma
saker oavsett var i landet de
utbildar sig.
Men så är det inte idag.
Det vill Yrkesrådet ändra på.

Yrkesrådet inom SHF bildades
redan år 2017. Rådet består idag
av fem personer: Rose-Marie
Clark (sammankallande), Mats
Holmstedt, Filip Wiebe, Michael
Knap och Zeta Hallberg. Rådet
har det senaste halvåret intensifierat sitt arbete och har numera
telefonmöte var fjortonde dag.
– Vi har arbetat väldigt intensivt under våren, berättar Mats
Holmstedt.
Bland det rådet arbetar för är
en likvärdig teoretisk undervisning som bygger på vetenskap
och beprövad erfarenhet, en nationell utbildningsplan, en gemensam slutexamen med
oberoende granskare och att
gesällprovet ska ingå i den numera treåriga utbildningen.
Yrkesrådet föreslår att staten
tar ett samlat ansvar för den teoretiska delen av hovslagarutbildningen och att det, till exempel under SLU, skapas en
organisation för detta.
– En sådan enhet skulle kunna
få ansvar för att den teoretiska
undervisningen är likvärdig och
följer vetenskap och beprövad erfarenhet, oavsett var i landet den
bedrivs, säger Michael Knap.
– Vi har skrivit brev till
Näringsdepartementet, Jord-
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Bästa  Kajsa  Oleneus!  

ƚĞƚ
dŝůů͗EćƌŝŶŐƐĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶ
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ETT GEDIGET ARBETE.

Yrkesrådet har skrivit brev
till både departement och
myndigheter med uppmaningar om att säkerställa
kvaliteten på hovslagarutbildningarna

bruksverket och Myndigheten
för Yrkeshögskolan där vi framför våra krav och inbjuder till
dialog, säger Mats.
Mycket praktik viktigt

En annan viktig fråga som
Yrkesrådet driver är andelen
praktik på utbildningarna. I dag
är den nere på 25 procent på
vissa utbildningar.
– Hovslagaryrket är ett hantverk. Det kan man aldrig lära sig
genom att sitta och läsa i böcker.
Man måste öva, sko och nöta in
det tills yrkesskickligheten sitter
i händerna och kroppen, säger
Mats Holmstedt.
– Vi vill också att alla utbildningar inför en slutexamen med
oberoende granskare. Du ska
inte behöva vara ”kompis” med
din lärare för att bli godkänd

Ur SHF:s stadgar
2 § Uppgift
2.3 SHF skall hålla fortlöpande kontakt med utbildningsanstalter och ange
synpunkter och önskemål
på utbildningens innehåll
och utformning.

Yrkesrådets mål
Yrkesrådet arbetar för:
O att staten ska ta ett
samlat ansvar för hovslagarutbildningarna och
garantera att de som utbildas till hovslagare får lära
sig samma saker, enligt
”vetenskap och beprövad
erfarenhet”, oavsett var i
landet de studerar.
O att andelen praktik i
undervisningen är minst
30 procent, gärna mer.
O att utbildningarna ska ha
en praktisk slutexamen,
där oberoende granskare
kontrollerar elevernas
kunskaper.
O att gesällprovet ska bli
en del i den treåriga utbildningen. Idag är det redan
så på BYS i Skara och på
hovslagarskolan
i Skellefteå.

Vill du läsa breven?
Q Logga

in på hemsidan
så hittar du dem där.

utan alla ska ha samma chans att
bli godkända.
Lisa Olsson

Deltagaren Maria Hellmouth om SHF:s blockutbildning:

”Jättebra, intensivt och väldigt lärorikt”
Kunskaptörstiga deltagare,
engagerade kursledare och
TrUNHÄUHMS+L[ISL]
en givande helg för de sju
deltagare som i början av
Q\UPÄJRSpYHZPNTHZZVYVT
fölkorrigering.

Helgen den 6-7 juni hölls Blockutbildning 5, fölkorrigering på
SLU utanför Uppsala.
Sju deltagare och en åhörare
fick ta del av leg vet Ove Wattles
och hovslagarmäster Henrik
Janssons kunskaper.

Utbildning
Lördagen började med teori
och därefter fick deltagarna arbeta med plast på ”döben”. Söndagen spenderades på Västerbo
Travstuteri, där cirka 25 föl gicks
igenom.
Mycket nöjd med lärarna

Maria Hellmouth är lyrisk efter helgen.
– Det har varit jättebra, intensivt och lärorikt.
Hon lovordar Ove Wattle.
– Han är fantastisk. Det finns
inga dumma frågor utan man
vågar fråga allt man undrar.
Maria tycker det var mycket
bra fallexempel, både under
föreläsningarna och i det praktiska arbetet med fölen.
– Vi fick själva prova på att
verka och plasta och det var jättebra att det var så många föl.
Maria är en av dem som nu
klarat av alla sju blocken.Nu siktar hon på examen i höst.
Skulle du rekommendera
blockutbildningen till andra?

– Jaa, bara gå! Det är så otroligt inspirerande, uppmanar
Maria.
– Man träffar kolleger, får höra
om nya forskningsrön och det
blir intressanta diskussioner
som berikar. Kunskap är inte
tungt att bära och man har allt
att vinna.
– Jag har skott i 25 år och inte
gått så mycket fortbildning mer

TYDLIGA EXEMPEL. Många olika fall
togs upp på lördagens teori.

än småkurser och temadagar.
Nu har jag fått mer övergripande
kunskap. Det blir en nytändning. Själv har jag köpt mig en
ny bil och utrustat den, berättar
Maria.
Helena Jansson gick block 1, 2
och 3 år 2013. När hon nu skulle
ta upp sin vidareutbildning igen
valde hon mellan att fortsätta på
blockutbildningen eller att börja
på fortbildningen på Strömsholm.

CORONA-TIDER. Maria Hellmouth verkar ett föl medan Johannes Sandsten Atlasson, Johannes Gullberg
och Caroline Mjöberg håller fölet på plats, Ove Wattle övervakar och munskydden är på!

Så nu är frågan om det finns
intresse för en ny blockomgång.
Det finns en intresselista med

Låt oss
veta om du
vill gå fortbildningen!

Är du intreserad av att
vidareutbilda dig?
Anmäl ditt intresse till:
kansliet@hovslagareforeningen.se

Maria Hellmouth,
som har gått alla blocken

Intresserad av ny omgång?

SHF:s fortbildning är
öppen för hovslagare.
Du måste ha minst två års
yrkeserfarenhet som
hovslagare efter godkänd
examen från en grundutbildning inom hovslageri,
eller motsvarande.
Utbildningen innehåller
sju block som är en- tvåeller tredagars kurser.
Målet är att alltid ta del av
den senaste forskningen i
kombination med det
traditionella beprövade
sättet inom hantverket.
Du kan läsa mer om
fortbildningen på
hemsidan under fliken
Utbildning.

=P]PSS]L[HVTKL[ÄUUZ
intresse för att dra igång
en ny omgång
av blockutbildningen.

”Bara gå!
Det är så otroligt
inspirerande.”

– Jag fick rådet att välja blockutbildningen och det ångrar jag
inte, säger Helena Jansson.
Helena har tre kursblock kvar
och nu hoppas hon att en ny
omgång dras igång efter höstens
examen.
– Jag kan verkligen rekommendera alla som funderar på
att vidareutbilda sig att satsa på
SHF:s fortbildning. Med de
lärarna så är det ingen tvekan,
säger hon och öser beröm över
Ove Wattle och Henrik Jansson.

Ta del av
den senaste
forskningen

HAMNAT LITE SNETT I LIVET. Ett så kallat ”wind swept” föl.
Foto samtliga bilder: Henrik Jansson

Fortbildningen
Examen:
sensommar/höst 2020

några namn på men det behöver
bli fler.
För att föreningen ska kunna
dra igång en ny omgång av fortbildningen krävs att det finns ett
visst antal intresserade. Generellt gäller att det ska vara minst
tio deltagare för att ett block ska
genomföras. Men för att dra
igång hela serien igen behöver

det vara minst det dubbla antalet
intresserade. Alla kan inte alltid
på de givna datumen och några
hoppar av olika anledningar
också av varje utbildningsomgång.
Kanske är du en av dem som
tidgare gått några av blocken
och nu vill utnyttja möjligheten
att gå klart de block du missat?
Är du intresserad av att gå
fortbildningen så anmäl dig via
mejl till kansliet. Mejladressen
hittar du i den gula rutan på
nästa sida.
Lisa Olsson

Mat-avgift
för åhörare
på blocken

METODISK UNDERVISNING. Först tittar man på fölet och hur det rör sig...

ÅTGÄRDER. ... därefter åtgärdas problemen...

EFTER. ... hur blev resultatet?

BESLUT. Styrelsen har
beslutat att ta ut en extra
avgift för mat på de block
som löper över flera dagar.
Avgiften för åhörare är
1500 kronor för första
dagen. Går kursen över
fler dagar tas en avgift på
200 kronor per extra dag
ut, för att täcka kostnader
för lunch och fika, som
ingår i kursen.

Bjuder in till
”Lockdown
League”
TÄVLING. British Farriers &
Blacksmiths Association
(BFBA) ordnar coronaanpassade tävlingar i
sommar. ”Var med och
delta från din egen smedja,
och anta utmaningen!”
uppmanar de. En tävling är
redan klar men två återstår:
en i slutet på juli och en i
augusti. Mer information
om tävlingen hittar du på
hemsidan under fliken
Competition.

NÖDLÖSNING. Inte så snyggt
men väldigt praktiskt.

Foto: Lisa Olsson

BÄSTA TIPSET 2. Hästägaren ringer och är desperat
över en tappsko. Hovslagaren måste komma genast (!)
annars trasas hoven sönder
ännu mer.
Känns situationen igen?
För de hästägare som
MVKYHYTLKOZPSHNLÄUUZ
ett enkelt, bra och billigt tips
som kan lösa situationen.
Hösilageplasten är räddaren
i nöden. Ett ”paket” runt
hoven görs lätt med hjälp
av dubbelvikt plast och
silvertejp. Plasten är slitstark
och det håller förvånansvärt
bra. Och förhoppningsvis
skyddar det hoven tills hovslagaren kan komma.

Har du ett bra tips?
Dela med dig av det
i nästa nummer!
Mejla: kansliet@
hovslagareforeningen.se
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ÅTRÅVÄRDA SKATTER.

Auktion #1. Svart Mamba.Tavla
av Karin Grundtman, akryl på
canvasduk, 60 x 70 cm,
inropad för 2 500 kr av Magnus
Hansson på Hovcompagniet.
Auktion #2. Tavla av Jesper
Eriksson Eurenius, Blyerts i
ram, 30 x 42 cm, inropad för
7 500 kr av Linda Ledin.
Auktion #3. Trähov med en
roadster av Martin Bruks,
inropad för 4 500 kr av Kate
Jürrisson.
Auktion #4. Handgjord
smideshammare av Riley
Kirkpatrick, 1 kg, inropad för
6 700 kr av Jenny Wiman.
Auktion #5. Skotavla av
Landslaget, inropad för 8 000
kr av Fredrik Strange.
Auktion #6. Nitklinga/hovkrats
och upphuggare av Åke
Lindkvist. (Ännu ej såld när
tidningen görs)

Stort tack
till er som
skänkt de fina
sakerna!!!
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Online-auktioner till
förmån för landslaget
Online är det nya normala.
Så när årsmötet ställdes
PUÄJRKL[ISPKPNP[HSI\KNP]UPUNWrKLÄUHZHRLYUH
som skänkts till förmån för
landslaget.

Under ett antal veckor i maj
och juni auktionerade föreningen ut ett antal skänkta verk,
där de insamlade pengarna
oavkortat kommer att gå till

stöd för landslaget och lärlingslandslaget i hovslageri, som ett
bidrag till kostnader för anmälningsavgifter, resor med mera.
Auktionerna ägde rum på
SHF:s facebooksida.
Varje objekt auktionerades ut i
ett separat FB-inlägg, där det
var öppen budgivning med
deadline.
När denna tidning går till
tryck hade auktionerna hittills

inbringat 29 200 kronor till
landslaget. Till det beloppet ska
läggas de 8 000 kronor, som
Thomas Estrins och Fredrik
Stranges online-smides-tävling,
”Days of thunder”, som du
kunde läsa om i förra numret,
inbringade. Totalt alltså drygt
37 000 kronor.
Grymt jobbat Team Gotland!
Och då återstår när detta skrivs
minst en auktion till.

