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Ladda hem
Zoom inför
årsmötet

D

et gick inte i år heller. Det där viruset
som präglat vår tillvaro i över ett år, ger sig inte.
Det är bara att konstatera att
det inte går att arrangera ett
årsmöte på Åby i år heller.

Ordförande har ordet
I stället kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar
att hållas digitalt, via
programmet Zoom. Mötet
blir söndagen den 18 april
klockan 11.00. Den som vill
delta gör klokt i att förbereda
sig genom att ladda hem
programmet från webbsidan:
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Håll koll på dig!
Vad står det egentligen om
digoch ditt företag i föreningens Sök hovslagare-lista på
hemsidan?

Stämmer orten du utgår ifrån
och är telefonnumret aktuellt?

Sök-listan används av hästägare som letar hovslagare. Där
kan du marknadsföra dig och
ditt företag.
Gå in och titta efter om dina
uppgifter är aktuella. Har du gått
någon mer utbildning eller kanske blivit Av Jordbruksverket
godkänd hovslagare sen sist?

Under ”övrig information” kan
du få med adressen till din
hemsida och/eller en mejladress.
Det är en möjlighet som få
utnyttat hittills.
Behöver något ändras eller
uppdateras i listan så mejla
kansliet. Bifoga gärna eventuella
examensbevis med mera.

Lägg till hemsidesadress

Kontakta
en mentor
– helt gratis!

www.zoom.us

Klicka på den röda knappen där det står ”Sign up, it´s
free” och välj inloggningsalternativ.
En länk kommer att mejlas
ut till alla medlemmar som
har angivit sin mejladress till
kansliet, cirka 24 timmar innan mötet. Får du inte mejl
från föreningen så beror det
på att du inte informerat kansliet om din e-postadress.
Om du vill delta på mötet
och vet med dig att SHF saknar
din mejladress så skicka ett
mejl till kansliet.
Årsmöteshandlingarna hittar du under fliken medlemssidor/årsmöte på hemsidan
två veckor innan mötet.
Håll i och håll ut, så ses vi
digitalt den 18
april.
Ta väl hand
om er!
Mats
Holmstedt

Ordförande

Nyligen beslutade styrelsen att
inte ha med lärlingsmedlemmar
i sök-listan. Anledningen är att
det har funnits fall där lärlingar
varit ute och skott på egen hand
och där det inte slutat bra.
I lärlingsmedlemskapet ingår
inte föreningens ansvarsförsäkring. Det är för att SHF anser
det olämpligt att sko utan
handledare
innan man är
färdigutbildad.

NYBAKADE. Tommy Arvidsson, Sigridur ”Siddy” Johannsdotter, Lisa

Holgersson och Hanna Damsö klarade sina gesällprov i samband
med sin examen på BYS i januari.
Foto: Gunilla af Kleen

Grattis till gesällen!...
Fyra elever klarade gesällprovet vid sin examination på
BYS i Skara i januari.

Sigridur ”Siddy” Johannsdotter erhöll dessutom både stipendium för bästa smidestavla och

stipendium för bästa skoprov.
Tommy Arvidsson erhöll årets
Mustad-stipendium.
Från SHF granskade MarieLouise Martinsson och Klaus
Erljot examensprestationerna.

... och grattis till examen!
Ytterligare två personer är nu
klara med sin examen i SHF:s
fortbildning.
Vi gratulerar Maria Hellmouth och Johannes Gullberg
till fina resultat på SLU i Uppsala i januari.

Maria
Hellmouth

Johannes
Gullberg

TRYGGT NÄTVERK. I förra
numret av Hovslagarmagasinet introducerade SHF ett
system med mentorer.
Tanken är att du som är
medlem i SHF och av någon
anledning behöver diskutera
med en kollega, ska kunna ha
någonstans att vända dig.

Medlemsnytta

Ett tjugotal erfarna kolleger
finns tillgängliga som
mentorer och vill du
diskutera ett problem eller
bara ha ett bollplank är du
välkommen att kontakta
någon av dem. Du hittar dem
och kontaktuppgifter bakom
inloggningen på hemsidan.
Styrelsen hoppas och tror
att det här ska kunna bli ett
bra stöd kolleger emellan.
Mentorerna är listade efter
län men du kan självklart
ringa vem du vill, oavsett var
du bor.

AWCF – när mästaren vill utvecklas vidare
Vad har AWCF-utbildningen betytt för dig?

SATT SVERIGE PÅ AWCF-KARTAN.<[IPSKUPUNLUÄUUZIHYHWrL[[WHY
ställen i världen och nu också i Sverige.
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Bild från hemsidan: https://www.wcf.org.uk/



e hade gått alla utbildningar och tagit
sina mästarbrev i Sverige. Vad gör man
sen om man vill fortsätta utvecklas?
Fem vetgiriga hovslagare riktade blicken mot
England.
Hans mål var att bli mästare.
Men när hovslagarmäster Henrik
Jansson, som arbetar som hovslagare på Universitetsdjursjukhuset SLU utanför Uppsala, väl
tagit sitt mästarbrev, så hade han
ingen plan.
– Jag vill gärna ha ett mål att
sträva mot. Jag kom att tänka på
detta med AWCF och sen drog
jag och Martin Bruks igång.
Förutom några svenskar till
fick de med sig en norrman och
två danskar på projektet.
De riktade blicken mot Storbritannien och tog kontakt med organisationen The Worshipful
Company of Farriers. Utbildningen heter Associate of Whorship
Company of Farriers och är den
näst högsta utbildningen man
kan gå i England. När de är klara
kan de titulera sig AWCF. Än så
länge har bara hitflyttade engelsmannen Michael Woods haft
denna titel i Sverige.
Sökanden nagelfars

Intagningskraven är höga. Man
måste skicka in dokumentation
på all sin utbildning, hur länge
man har skott på heltid och om
man har tävlingsmeriter.
– De kollar verkligen upp vem
man är och vad man kan.

Kurserna är dyra så för att få
ner kostnaderna tog de föreläsarna till Sverige och SLU utanför
Uppsala.
– Det blev billigare att flyga hit
dem än att vi skulle åka dit och
betala resor och hotell för oss.
Totalt har de haft nio kurstillfällen. Engelsmannen Jay Towey
blev deras mentor och har stått
för sju av kurserna. De resterande
två kurserna höll Sarah Logie och
Robert Shave i.
Själv rita anatomiska bilder

– Man kan säga att i Sverige så
koncentrerar vi oss mycket på att
kunna alla strukturer från knä/
has och neråt. I den engelska utbildningen ska du vara lika duktig på alla strukturer uppåt, alltså
hela benet. Du ska ha kännedom
om viss kirurgi, lite bandagering,
ja lite runt i kring också. Under
vårt teoriprov kommer vi till exempel att ha prov på viss röntgenteknik. Det har vi ju inte i
Sverige i samma skala.
På teoriprovet ska de dessutom
kunna rita hästens anatomi berättar Henrik. De får en fråga och
ska kunna svara på den i skrift på
tre fyra A4-sidor och så ska de
rita anatomin kring frågeställningen.

HELA GÄNGET SAMLAT. Från vänster: Nikolai Refsahl (Norge), Jay Towey (mentor), Rikard Svärd, Daniel Ahlberger, Martin Bruks, Niklas Pettersson, Allan Riis
(danmark) Henrik Jansson och Jesper Mortensen (danmark).

”Man går in i en
bubbla och lever
i ett vacuum där
man bara pluggar.
Det är man inte van
vid som praktiker”
Henrik Jansson
Hovslagarmäster

– Att rita är väl inte min starka
sida men man får träna på det
också, skrattar Henrik.
De måste alltså grundligt kunna strukturen på hela benet, på
djupet.
Corona hinder för slutprov

Själva utbildningen är klar och
nu återstår bara examen.
– Vårt prov skulle hållits i april
föra året men två veckor innan
blev det inställt på grund av corona.
Nu hoppas de kunna beta av en

del av provet mellan april och
juni. Då flygs det över en veterinär och två hovslagare som
bedömer.
Själva provet består av flera
olika delar. Först är det en skriftlig del på 2,5 timme. Sen ska man
ha med sig en skotavla med tio
handsmidda skor, varav sex är
förbestämda som måste vara
med och fyra som man kan välja
själv. Man ska förklara vad de är
till för, vad man kan använda
dem till och så får man svara på
en massa följdfrågor om sina
skor.
– Det är tre domare som sitter
och frågar ut en, säger Henrik.
Efter den skriftliga delen är det
en muntlig del med domarna,
där du går igenom alla frågorna
på den skriftliga delen och där du
kan få följdfrågor på det du svarat
där.
I det praktiska provet ska en
fram- och en bakhov skos. Det

ANATOMI PÅ DJUPET. En av Ric

Svärds skisser.

kard

ska vara handsmidda skor och
det kommer att vara ringsko,
äggsko med någon typ av modifikation, lateralt, medialt utlägg,
tåriktningar och så vidare. Plasttekniker, plastningar och limskor
ingår. Dessutom ska de göra
någon form av förberedelse inför
ett kirurgiskt ingrepp, till exem-

pel öppna upp en hovvägg eller
förbereda för en keratom operation. Och viss röntgen.
– Man får se röntgenplåtar och
så ska man berätta vad man ser
på plåtarna, vilken vinkel de är
tagna ur och så vidare.
– Även vid häst blir det anatomikunskap, där du kan få en massa
frågor som vad kan du känna vid
en viss typ av skador. Vi ska också
besiktiga igenom en hel häst. Om
man till exempel ska hjälpa en
person att köpa en fälttävlanshäst, vad ser man på hästen, är
den nåt att lägga pengar på för
det ändamål hästen ska användas
till? En besiktning light, kan man
säga.
Hur mycket har det kostat er?

– Oj, jag har inte vågat räkna
ihop allting. Det är en hel del
kurslitteratur. Man köper böcker
som aldrig förr. Mellan tummen
och pekfingret… bara provet är
30 000 kronor. Ja, det kanske är

Martin Bruks
– Den har gett
mer förståelse
för hästarna.
Det har varit
tufft. För det
första är allt på
engelska och
det är mycket
som ska in i
skallen. Men
det har varit
väldigt nyttigt
och intressant.
Grejen är att
man får ordna
det själv. Man
måste dra
ihop ett gäng
och sen hitta
någon som
kan hålla i
kursen. Vi
hade tur och
hittade Jay
Towey genom
engelsmän jag
känner sedan
tidigare.

Daniel
Ahlberger
– Eftersom
den inte är
klar ännu är
det svårt att
veta vad den
betyder. Hittills
betyder den ju
bredare kunskap, speciellt
för min del
det teoretiska,
om hästens
anatomi, som
är min svaga
del. Där har
den hjälpt mig
jättemycket.
Det har varit
en jättebra
utbildning. Vi
är ett bra gäng
och Jay som
har hjälpt oss
är fantastiskt
bra. Jag har
lärt mig hur
mycket som
helst.

uppe i runt 80 000–90 000 kronor, totalt. Per person!
Är det värt pengarna?

– Jaa! Jag tycker det är roligt
med utbildning och prov. Jag
tycker det är kul att bli testad. Det
är värt det, absolut! Sen om man
kan höja sina priser efteråt, det
vet jag inte … men man kanske
kan hålla föreläsningar och man
blir säkrare på det man gör. Utbildning är alltid av godo, konstaterar Henrik.
– Det är en internationell utbildning. Det är höga krav, både
för att komma in på kursen och
framförallt för att slutföra den.
Det är inte jättemånga i världen
som har den här titeln så man blir
mer eftertraktad internationellt
när det gäller föreläsningar, tävlingar och sånt. Har man kommit
till mästarnivå så tycker jag definitivt att det är en kurs att gå
vidare med.
– Man blir ju aldrig riktigt full-

Rickard Svärd
– För mig är
det ett kvitto
för mig själv på
att jag kan det
här. Sen inser
man ju mer
man lär sig hur
lite man kan.
Jag har gjort
det här för att
höja kompetensen för min
egen del och
för att kunna
hjälpa andra.
Att plugga tillsammans och
lära av varandra har varit
lärorikt. Man
lär sig mycket
genom att sitta
tillsammans
och diskutera
en fråga, till
exempel hur
benställningen
påverkar hovens form.

Niklas
Pettersson
– Utbildningen
har varit enormt
utvecklande.
Man har fått en
förståelse för
hur allt fungerar
på djupet och
det har utvecklat mig som
hovslagare.
För mig har det
varit tufft att
gå den, riktigt
tufft om jag ska
vara ärlig. Men
också så inspirerande med
denna grupp av
kollegor som
blivit som en
andra familj. All
erfarenhet som
alla besitter
och delat med
sig av har varit
ovärderlig.

lärd och det kommer alltid nya
råd och rön. Även hantverksmässigt är det en stor utmaning. Det
har blivit många timmar vid städet. Jag rekommenderar varmt
att gå vidare med den här utbildningen!
Pionjärer i Sverige

Kursen har inneburit väldigt
mycket pluggande. Mellan varje
kurs har de haft hemuppgifter.
– Man går in i en bubbla och
lever i ett vacuum där man bara
pluggar. Det är man inte van vid
som praktiker, säger Henrik.
Det är första gången utbildningen arrangeras i Sverige. Så nu
står även Sverige med på The
Worshipful Company of Farriers
hemsida. Och det finns en nivå
till att sikta på, Fellowship WCF.
Men just nu är det examen för
AWCF som gäller. Bara den där
coronan lägger sig någon gång.
Lisa Olsson

Höjt arvode
för styrelsemöten

ERSÄTTNING. Syrelsen beslutade
nyligen att höja arvodena som
utgår till styrelseledamoter och
ersättare vid deltagande i
styrelsemöte.
De nya ersättningsnivåerna
är 1500 kronor för fysiskt
möte, vilket innebär minst en
dags frånvaro från ledamotens
normala verksamhet. Normalt
tar ett möte minst tre fyra
timmar. För Zoom- eller
telefonmöte dagtid utgår 800
kronor samt för Zoom/
telefonmöte kvällstid 400 kr.
Det tidigare arvodet
fastställdes år 2012 och låg på
800 kronor per fysiskt möte
och 400 kronor per
telefonmöte.

Chans att vara
med på Block1
UTBILDNING. Eftersom vi på
grund av corona-läget
ännu inte kunnat dra
igång vår nya omgång av
fortbildningen finns det
fortfarande någon eller
några platser för den som
vill hänga på från början.
Är du intresserad så hör
av dig via mejl till kansliet.
Läs mer på hemsidan:
hovslagareforeningen.se

Klicka på Utbildning/
fortbildningen – SHF

Fixa inloggning
på hemsidan
MEDLEMSSIDORNA. Vi vill
påminna er som inte skaffat
ett konto på hemsidan att
göra det. Behöver du
instruktioner till hur du gör
så skicka ett mejl till kansliet.

Kan hovslagaren hjälpa
en häst med karprygg?
Dagens spalt tar upp en
barfotahäst som drabbats
av hovbensfraktur samt en
fråga om karprygg.

Frågespalten
FRÅGA: En kunds häst på 19
år har karprygg och veterinären har beordrat lätt/daglig
motion så att hästen inte får
stå och stelna till.
Denna häst sliter sina bakskor väldigt jämt men de är
extremt nedslitna över en
skoperiod, framskorna är
knappt slitna alls. Kan hovslagaren hjälpa hästen på något
mer sätt?
Anonym

SVAR: Hästar med karprygg
(Kyphosis) upplevs inte slita
sina skor annorlunda, eller ha
behov av annan skoning, än
hästar med normal rygg. Med
andra ord så är rådet att
hantera patienten som andra
hästar som sliter bakskor hårt.
Hur mycket hästen sliter sina
bakskor beror väl på hästens
storlek, underlaget och hur
bakhovarna rör sig i förhållande till underlaget. Men, det
senare bedöms inte påverkas
av att hästen är karpryggad.

HJÄLP?

Kan hovslagaren hjälpa en häst med karprygg som sliter
sina bakskor extremt mycket? undrar en av frågeställarna.

Foto: Ove Wattle

Mejla din fråga till:
kansliet@hovslagareforeningen.se

FRÅGA: Jag har en kund vars
häst har fått hovbensfraktur,
ägaren vill inte ha skor på
hästen. Vad är det bästa hovslagaren kan göra i detta läge
för att hjälpa hästen? Anonym
SVAR: Om den har väldigt
ont kan hästen behandlas med
boxvila och hovgips under den
första månaden. Hovgipset
byts vid behov men får inte sitta mer än två veckor i sträck.
Se till att hästen har strikt

KUNSKAPSBANK.
Leg veterinär
och universitetslektor Ove
Wattle svarar.
Foto:
JennySvennåsGillner/SLU

boxvila de första tre månaderna. Därefter bör hältan
bedömas av veterinär innan
man låter hästen börja röra på
sig. Om det då ser, efter omständigheterna, bra ut så kan
hästen sakta men successivt
få ökad rörelsefrihet/skrittmotion under de följande tre
månaderna.

Uppskattad genomsnittslön för hovslagare: 48 500 kr
LÖN FÖR MÖDAN. För ett tag
sedan fick föreningen en fråga
från ett försäkringsbolag som
skulle betala ut ersättning
till en hovslagare, som hade
drabbats av skada och nedsatt
arbetsförmåga.
Bolaget ville veta vad en
heltidsarbetande hovslagare

kan ta ut i form av ”lön”.
Styrelsen har diskuterat vad
en heltid är. Hur många hästar
skor en heltidsarbetande
hovslagare i snitt per dag? Det
landade i att man förväntas
sko fyra hästar per dag, 225
dagar per år.
Priset för en skoning är satt

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

till 1200 kronor + moms och
de årliga kostnaderna uppskattas till 304 000 kronor.
Det ger ett resultat om
776 000 kr. Härifrån dras
egenavgifter på 194 000.
Återstår 582 000, vilket blir
48 500 kronor per månad i
bruttolön.

Missat tidigare
medlemssidor?
Ingen fara. Logga in på
hemsidan så hittar du
medlemssidorna från
2017 och framåt där.

