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Avgått ur styrelsen
Katarina Dahlman
Ida Lundberg
HEDRAD. Såhär glad blev Rose-Marie Clark när hon förstod att hon blir hedersmedlem i SHF.

Rose-Marie Clark
gladast av alla
Utsågs till hedersmedlem av årsmötet
En tapper skara om 24
personer, varav 22 röstberättigade, deltog via programmet Zoom, i SHF:s digitala
årsmöte söndagen den 14
april.

Stämman beviljade styrelsen
ansvarsfrihet och antog styrelsens förslag till stadgeändringar. Stämmans beslut var det
första av två. Ytterligare ett beslut
om stadgeförändringarna måste
tas av ett medlemsmöte innan
förändringarna är antagna.
Stämman beslutade också att
minska antalet ersättare i styrelsen till två i stället för, som ti-

digare, fyra stycken. Christian
Martinius omvaldes på två år
och Marlene Svanlund, tidigare
ersättare, valdes till ledamot på
två år. Dessutom valdes Pär
Hopman in som ny ledamot i
styrelsen.
Ersättare blev Kasper Lillemose och Mikaela Hallstedt.
Ny hedersmedlem

Filip Wiebe föreslog i en motion stämman att ge Rose-Marie
Clark ett hedersmedlemskap,
något som stämman också
gjorde. Ur motiveringen: ”RoseMarie har under sitt drygt 45-

åriga yrkesliv, med ett mångårigt
engagemang i SHF, varit en förebild för de kvinnor som sökt sig
till hovslagaryrket.” Också engagemanget i fölkorrigering och
Rose fölsko lyftes fram i motiveringen.
– Tack så hemskt mycket! Jag
är jättestolt och det känns väldigt bra. Jag är jätteglad för min
fölsko och det jobb jag har gjort
och fortfarande gör. Är det
någon som vill ha ett råd eller
vad som helst när det gäller fölskon eller jobb med föl så ställer
jag hemskt gärna upp, sa RoseMarie Clark om sin titel.

Valberedningen

John Forbord,
sammankallande
Johan Mård
Per-Inge Andersson

Vem är du och hur
ser du på ditt nya
styrelseuppdrag?
Pär Hopman
61 år
Kristinehamn
Jag har tidigare varit vice
ordförande
och sekreterare i SHF. Numera är jag ordförande i två
ledningsgrupper, dels för
hovslageriutbildningarna,
dels för hästutbildningarna
vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Jag vill driva
inte bara utbildningsfrågor
utan även skattefrågor,
försäkringar och framförallt
säkerhet för hovslagare.
Tack och lov har ingen slagit ihjäl sig ännu men där
ÄUUZT`JRL[H[[NYH
Själv håller jag på att dra
ner på jobb så jag har tid
att engagera mig i arbetet.

HALLÅ DÄR ...

Isabelle
Magnusson,
Årets gesäll
2020.
Grattis till titeln! Blev du
överraskad?

– Ja, det blev jag. När jag gjorde
gesällen tänkte jag att jag skulle
försöka få titeln. Det är jätteroligt att jag klarade det eftersom
det var en målsättning jag hade.
Om jag inte minns fel så är det
några tjejer som blivit årets gesäll
de senaste åren före mig.
Vad betyder gesällen för dig?

– Det betyder jättemycket. Det
var en självklar grej för mig att
göra eftersom det är ett sätt att
vidareutvecklas på och att det
är ett bevis på yrkesskicklighet.
Det är kul att bli granskad, som
man också blir på tävlingarna.
Jag tycker det är roligt att bli

bedömd på det jag gör. Det
är en kul morot i arbetslivet
att få träna och kämpa inför
någonting.
Vad säger du till andra som
funderar på att ta gesällen?

– Det är väldigt mycket jobb
men så himla kul! Men man får
lägga ner bra med tid och se till
att ta hjälp. Jag fick jättemycket
hjälp av Elin Bäcklund och min
mentor Peter Sandberg. Det
har varit viktigt att ha kunniga
människor som stöttar och
tränar mig. Det är tufft men så
värt det och man lär sig så otroligt mycket på vägen.
Satsar du på mästartitel
nästa gång?

– Jag är sugen men det får bli
om några år. Jag har fått barn
för ett tag sedan, men några år
fram ska jag absolut satsa på
mästarbrevet.
Fotnot: Årets gesäll blir den
som under året har presterat
de bästa resultaten på gesällproven.

Medlemsnytta

Rabatt 80 öre
per liter hos
OKQ8...

... och 65 öre
per liter hos
Circel K

BILLIGARE DIESEL1. Nu har
du som medlem i SHF
möjlighet att få upp till 80
öre i rabatt per liter diesel.
Du hittar mer
information om
erbjudandet från OKQ8
och ansökningsblankett
bakom inloggningen på
hemsidan.

BILLIGARE DIESEL2. Som
medlem i SHF kan du via
Hantverkarnas Riksorganisation teckna företagskort
hos Circle K. Kortet gäller
även på Ingo.
Har du ingen bil så ingår
även en rabatt på hyra av bil.
Här kan du beställa kort:
KWWSVVLJQXS
FLUFOHNHXURSHFRP

Smittskydd och barfotahoppning
DIGITALA FÖRELÄSNINGAR. Styrelsen planerar för föreläsningar
via webben. Än så länge finns långt framskridna planer på
en föreläsning om barfotahoppning med Peder Fredricson
och hovslagare Peter Glimberg, som skor Peders hästar.
Det planeras också en föreläsning om smittskydd, något
som är aktuellt ur flera aspekter. Föreläsare där blir Gittan
Gröndahl, forskare, tf statsveterinär, VMD vid Statens
veterinärmedicinska anstalt. Håll utkik på hemsidan!

Omsorg, respekt och dialog i yrkeslivet
De etiska reglerna gäller
– även på sociala medier
Etiska regler, behövs det?
Ja, med tanke på dagens klimat på sociala medier är det
kanske helt rätt i tiden.

”Hovslagare skall uppträda på
ett för föreningen föredömligt
sätt…”
Citatet är ett utdrag ur tionde
punkten i SHF:s etiska regler, som
antogs på föreningens årsmöte
den 27 mars 2010. Vilka reglerna
är kan du se i rutan här intill.
Kopplat till reglerna finns kapitel 6 Etik, i föreningens stadgar.
Paragraf 31.1 lyder: ”För medlem
i SHF finns etiska regler, fastställda av stämman. Medlem av SHF
skall följa dessa regler.”
Det innebär bland annat att
man som medlem i SHF ska hålla
god ton och vara respektfull mot
andra, även i sociala medier.
Etisk kommitté

Enligt stadgarna ska styrelsen
utse en etisk kommitté. För närvarande består den av John Forbord, Marie-Louise Martinsson
och Hans Witteborn.
Medlemmar i SHF såväl som
tredje man kan anmäla misstänkt
”överträdelse av de etiska reglerna” till kommittén. Kommittén
utreder det som anmälan avser
och kan därefter ge medlem en
erinran eller en varning. Kommittén kan också föreslå styrelsen
att fatta beslut om uteslutning.
– Nu är det flera år sedan vi senast hade något ärende men vi
har haft ett par stycken genom
åren, säger John Forbord, som är
sammankallande i kommittén.
Alla ärenden som kommer in
till styrelsen hamnar inte hos Etiska nämnden. En del av dem har
löst sig bara de inblandade parter
na börjat prata med varandra.
I de ärenden kommittén har
haft så har det nästan enbart handlat om brist på kommunikation
mellan kund och hovslagare.
– Det är ofta det som är problemet, att de inte har någon bra

”Även om jag vet att
jag har till 100 procent
rätt så är det 20 andra
som tror saker ...
Du vinner
aldrig en sådan
diskussion på
sociala medier”

Illustration: Pixabay

Isabelle Magnusson
Årets gesäll 2020

SHF:s tio etiska regler för medlemmar
1
2

Hovslagaren skall uppträda seriöst
och välvårdat i kontakt med hästägare
under utövandet av verksamheten.

3

Hovslagaren skall behandla hästen
och hästägaren med empati, omsorg
och respekt.

4

Hovslagaren får under inga omständigheter medvetet utsätta hästen
för onödigt lidande under utövandet av
verksamheten

John Forbord
Sammankallande
i Etiska kommittén

dialog. Då har vi hjälpt till och
medla och sen har problemet löst
sig, säger John.
– Alla hovslagare gör fel ibland,
det behöver ingen diskutera. Det
viktiga är att man pratar med
kunden. Man måste säga till med
en gång när man vet att man har
gjort fel. Informera om vad som
kan komma att hända och hur
man tänker gå tillväga med det,
säger John.
Ett problem kan vara att hovslagaren sömtrycker en häst. Det
är något hästägaren kanske upptäcker först dagen efter, när
hästen släpps ut.
– Då hoppas jag att kunden
kontaktar den som gjort jobbet i
första hand och lyfter frågan ”Hur
gör vi nu?” Det är ju en reklamation av arbetet. Då får man vara
öppen och reda ut det. Är det så att
man inte själv kan lösa problemet
så får man ju ta hjälp, säger John.
”Riv fakturan”

När John får ett sådant samtal
åker han ut till kunden så snart
som möjligt. Han för en dialog
med djurägaren om vad som har
hänt och hur man kan gå tillväga
för att göra det bra igen. Ibland
behövs hjälp av veterinär.
– Jag har råkat ut för sömstick
själv vid några tillfällen. Då säger
jag till kunden: Riv fakturan; jag
löser problemet. Sen är det inget
snack, säger John.

Hovslagaren skall i sin gärning ha
hästens bästa som det främsta.

5

Hovslagaren skall informera om
hästens eventuella problembild till
hästägaren och att även ge råd för fortsatt handhavande.

6+)VHWLVNDUHJOHUÀQQVSnKHPVLGDQ
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Han berättar om ett fall där en
hovslagare blev smutskastad på
nätet av en hästägare.
Drev på nätet

Det som hände var att hästen
trampade av sig skon dagen efter
det att den skotts. Hovslagaren
hade inte tid att komma samma
dag men lovade att komma så
fort det bara gick. Det tyckte
hästägaren var bedrövligt och
körde igång en tråd på sociala
medier och så var det igång.
– Det blev ett fruktansvärt
drev. Jag känner hovslagaren
och det tog väldigt hårt på honom.
John har vid något tillfälle gått
in i sådana diskussioner på
nätet.
– Även om jag vet att jag har
till 100 procent rätt så är det 20
andra som tror saker som skriver. Du vinner aldrig en sådan
diskussion på sociala medier,
säger John.

Han tar upp facebookgruppen
Yrkesarbetande hovslagare, där
det ibland skrivs saker som John
vet är helt felaktiga.
– Folk sitter hemma på kammaren och tror och gissar sig till
saker.
Ibland finns det diskussioner
där han känner stor lust att gå in
och diskutera.
– Men jag gör det inte längre.
Jag har inte tid. Jag försöker bara
glömma det och gå vidare.
Kanske är det ett bra råd.
Och kan man inte låta bli att
ge sig in i diskussionen kan de
tre orden i rubriken vara bra att
ha i bakfickan: Omsorg, respekt
och dialog.
Lisa Olsson

6

Hovslagaren skall handla i enlighet
med beprövad erfarenhet, ständigt
söka vidga de egna kunskaperna samt
efter bästa förmåga bidra såväl till den
vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna.

7

Hovslagaren skall endast utföra
de åtgärder denne har kompetens
för och då så är motiverat anlita annan
sakkunskap

8

Hovslagaren skall vara väl informerad om gällande smittskydd och
djurskyddslagstiftning.

9

Hovslagaren skall iaktta tystlåtenhet
om all information rörande enskild
häst och hästägare såvida det inte äventyrar hästens väl.

10

Hovslagaren skall uppträda på ett
för föreningen föredömligt sätt och
skall i alla stycken vara solidarisk med
sin yrkeskår och bemöta övriga yrkeskategorier med respekt.

Prata med varandra!
Känner du till SHF:s tio etiska
regler? Jag har förstått att många
medlemmar inte gör det.

Ordförande har ordet
Som medlem i SHF förväntas
du bland annat hålla god ton
och vara respektfull mot andra.
Ganska självklart kan man tycka.
Men numera har vi en ny arena
där mycket avhandlas, nämligen
sociala medier.
Alltför ofta får SHF mejl och
telefonsamtal från personer som
på ett eller annat sätt känner sig
påhoppade och/eller uthängda i
sociala medier. Det är hästägare
som ondgör sig över hovslagare,

+DUGXEOLYLWXWKlQJG"
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hovslagare som inte kommer
överens med kunder och hovslagare som klankar ner på
kolleger.
Jag tycker det är helt oacceptabelt att inte behandla varandra
med respekt på sociala medier.
Tänk efter innan du låter fingrarna löpa över tangentbordet.
Det är lätt att ösa ur sig ilska
och frustration hemma framför
datorskärmen, men för den det
drabbar kan konsekvenserna bli
förödande. Och vem vet, nästa
gång kan det vara du och ditt
företagande som drabbas.
Det allra mesta går att lösa,
bara man kommunicerar.
Så tala med
varandra!
Och ta väl
hand om er.
Mats
Holmstedt

Ordförande

HALLÅ DÄR ...
Anders
”Kullen”
Havdelin,
U`=+MY
Hantverkarna.
Vem är du?

– Jag är en bank- och
försäkringsgubbe som har
hittat hem, och då menar jag
att jag kommit till en förening.
Jag har varit föreningsmänniska i hela mitt liv och tycker
att det här med att organisera
sig är viktigt. Nu får jag dessutom jobba med företagare
och inte vilka företagare som
helst, utan konstnärligt lagda
med helt olika inriktningar,
vilket jag tycker är roligt. Jag
är gammal friidrottare och
har liknat hantverkare vid
tiokampare; man måste kunna behärska många olika grenar.
Vad har du för tankar kring
ditt uppdrag?

– För mig är det viktigt att
våra branschorganisationer
får en gemensam röst som
talar för de små hantverksföretagen. Ett exempel är
den gemensamma debattartikel (om hantverksföretagares tuffa situation under
coronarestriktionerna)
vi
skrev nyligen. Vi har en gemensam fråga och tack vare
att alla står bakom så blir vi
ganska starka.
Vad vill du säga till våra
medlemmar?

– Be proud! Var stolta! Man
ska vara stolt över sitt skickliga hantverk och den tradition man för vidare. Jag
förstår att det inte alltid är
enkelt att vara en enskild
företagare, att det är en utmaning. Just hovslageriet är
lite av urtypen för hantverk.
Det har funnits i alla tider
och är väldigt viktigt.

SKADA SOM KRÄVER FAST UNDERLAG. Till vänster ses häst med skada på gaffelbandskroppen
båda bak. Till höger ses illustrationer av gaffelbandets anatomi.

Foto: Ove Wattle

Tidig upptäckt viktigt
vid gaffelbandsskada
FRÅGA: En häst med gaffelbandsskada, hur kan man hjälpa den? Vilka beslag och varför
just de beslagen?
Anonym

Frågespalten
SVAR: Gaffelbandet stödjer
kotans position i vila och i arbete. En häst med gaffelbandsskada hjälper man bäst genom
att upptä de kanske bara visade
sig som lindrig ömhet vid palpation, lindrig hälta någon dag
och sedan spontant bättre. Så
fortsätter man bruka hästen
tills skadan/skadorna akut
förvärras och symtomen blir
uppenbara.
Lär alltså djurägarna att
palpera igenom gaffelbanden
några gånger per vecka så att
de upptäcker skadorna tidigt.
Då behövs bara kontrollerad
motion i först skritt (öka till
lätt trav först efter att skadan
kontrollerats av veterinär) på
fast underlag i någon eller
några månader tills gaffelban-

Mejla din fråga till:
kansliet@hovslagareforeningen.se

det ser okej ut vid ultraljudsundersökning.
Därefter kan hästen sättas
igång igen. Vid kraftigare skador i gaffelbandsfäste och
kropp är den mekaniska delen
av behandlingen densamma
fast under minst sex månader.
Breddning av skoarm

Vid dessa typer av gaffelbandsskador är det normal
verkning och vid behov skoning som gäller men fast underlag och kontrollerad motion är
det viktigaste. Veterinären
brukar i många fall rekommendera NSAID i det tidiga
skedet, kylning och bandage
till dessa hästar.
Vid skador i gaffelbandsgrenarna är också det fasta underlaget viktigt men om inte detta
säkras kan, beroende på skada,

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

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

sida lateral-/medial-breddning
av skoarm behövas. Detta så
att inte hovens skadade sida
sjunker ner i underlaget. Om
skadan sitter i den del av gaffelbandsgrenen som fäster in mot
kotsenbenen och går fram
dorsalt på kotbenet (kotbenets
framsida) och ansluter till
tåsträckaren
(mittenbilden
ovan) kan man behöva bredda
tån på hästskon. Det är denna
del av gaffelbandet som sträcks
extra när hovens tådel roterar
ner i underlaget. Man vill undvika extra tänjning av det skadade gaffelbandet och det är ju
också därför man håller ner
hastigheten med vilken hästen
rör sig för då minskar kotans
genomtramp.

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

