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Anmäl dig nu till 
årsmötet på Åby
Vill du lära dig mer om under-
lag, få koll på det senaste 
inom hovslagarutsrutning  
och gå på fest? Då ska du 
anmäla dig till årsmötet!

Den 29 april till 1 maj är det 
årsmöte på Åbytravet, i 
Mölndal, Göteborg. Det blir 
föreläsningar, tävlingar, mingel 
och festmiddag. Temat i år är 
underlag och professor Larsprofessor Lars 
Roepstor! och leg vet Ove 
Wattle har tackat ja till att 
föreläsa.

Som det ser ut nu gäller 
uppvisande av covid-pass för 
den som vill delta på årsmötet.

Du anmäler dig genom att 
skicka ett mejl till kansliet.

Hotellrum bokar du själv, 

antingen via mejl till: 
info@abyhotel.se 
eller genom att ringa:
031-384 02 00 och begära att 
bli kopplad till bokningen. 
Observera att sista dag att 
boka är 27 februari! 
Från och med 28 februari 
släpper hotellet de rum som 
är kvar till allmänheten. 

Rummen kostar 990 kronor 
per natt för ett enkelrum, 1190 
för ett dubbelrum inklusive 

moms. I priset ingår frukost-
bu!é, wi" och tillgång till gym. 
Rummen betalas på plats på 
Åby. 

När det gäller bokning av 
matpaket kommer information 
om det längre fram. All   infor-
mation om anmälan, hotell-
bokning, matkuponger och 
festbiljett "nns e#erhand som 
det blir klart på hemsidan: 
https://hovslagareforeningen.
se/arsmote-2022-abytravet/

När den här tidningen 
landar i brevlådan 

skriver vi 2022 och SHF 
fyller 50 år! Allt tack vare vår 
grundare, Leif G Pettersson. 

All heder åt honom! Tack 
vare hans initiativ och 
föreningens arbete har 
väldigt mycket förändrats till 
det bättre för vår yrkeskår. 
Stort tack, Leif, för det arbete 
du lade ner och som vi alla 
idag på olika sätt drar nytta 
av.

Många är också de som 
e#er Leif G Pettersson 
bidragit till att utveckla 
föreningen och driva våra 
frågor. Vi kommer att 
återkomma till $era av dem 
under året.

Var du med i vår live-
sändning av jul-lotteriet? 
Tretton lyckliga vinnare  
kammade hem de "na 
priserna. Vi säger grattis till 
dem och listan över vin-
narna  hittar du på sidan 4.

Vi startar året med att ha 
ytterligare en grupp som går 
block 1 i vår fortbildning den 
21-23 januari. 

Däre#er landlagsuttagning 
i febrauri och årsmöte på 
Åby den 29 april till 1 maj.

Däre#er väntar EM innan 
vi tar sommar-
lov och laddar 
om inför höst-
ens 50-årsfest. 

Mats 
Holmstedt 
Ordförande

Tack Leif G 

Ordförande har ordet

I år fyller föreningen 
50 år och det ska vi 
"ra med tre härliga 
dagar i Tällberg i 

Dalarna. Vill du vara med och 
"ra så är det redan nu dags att 
anmäla sig!

SHF har bokat hela Hotell 
Dalecarlia, som har plats för 200 
boende och 250 till middag. Pri-
set på hotellrummen beror på 
om vi fyller hotellet eller inte. Vi 
räknar med att vi blir 200 per-
soner och då kostar hotellet cir-
ka 1 750 kr per person för två 
nätter, fredag till söndag. 

Matpaket för hela helgen kom-
mer att kosta cirka 1 800 kr. Var 
och en kommer själv att få boka 
matpaket via hotellet. Mer infor-

mation om hur bokningen av 
matpaket går till kommer senare.

Om vi inte skulle fylla hotellet 
måste föreningen avboka senast 
den 1 augusti. 

Vi behöver alltså i god tid veta 
hur många som är intresserade 
av att delta.

Deltagare som anmäler sig 
faktureras en föranmälningsav-
gi# på 1000 kr, som ska vara 
betald senast 1 mars. E#eran-
mälan e#er den 1 mars kan göras 
i mån av plats.

Hela kostnaden för helgen ska 
vara slutbetald senast 1 juli.

Anmäl dig hos kansliet via 
mejl: 
kansliet@hovslagareforeningen.
se

Uppge namn, adress, mejl- 
adress och telefonnummer till 
samtliga som anmälan avser. 

Vill du se hotellet så gå in här: 
www.dalecarlia.se

Tipsa Valberedningen!
Vill du vara med i styrelsen, eller vet du någon annan som 
skulle vilja? Valberedningens sammankallande John For-
bord tar gärna emot förslag på intresserade personer.  
Skicka ett mail till: valberedningen@hovslagareforeningen.se

HOTELLET. Den som inte vill åka 

Leksand kan stanna på hotellet 
och njuta på hotellets spa. 
 Foto: Dalecarlia



Gemenskap och bättre betalt 
för arbetet. 
Det var två av målen när 
Leif G Pettersson år 1972 
bestämde sig för att starta 
en förening för hovslagare. 
 

På 1960-talet 
minskade an-

talet hästar i 
Sverige kra#igt. 
Från att ha varit 

runt 600 000 var antalet nere i 
cirka 80 000. Kavalleriet höll på 
att tyna bort sedan länge och 
Ridskolan Strömsholm var på 
väg att avvecklas som militär 
utbildningsanstalt. Framtidsut-
sikterna för landets hovslagare 
var dystra.

Det var hård konkurrens om 
de hästar som fanns kvar att 
sko, priserna dumpades och det 
blev svårt att försörja sig som 
hovslagare.

År 1971 började Leif G Pet-
tersson utbilda sig till hov- 
slagare på Kungliga Veteri-
närhögskolan i Stockholm, där 
bland andra veterinär Åke Nor-
berg arbetade. Både Leif och 
Åke Norberg bodde i Skåne så 
när de var lediga samåkte de 
hem. Det blev många samtal i 
bilen och det var där tankarna  
väcktes.

– Åke Norberg tjatade på mig 
att jag skulle starta en förening, 
säger Leif.

I december 1971 tog Leif sin 
examen. Han började sko men 
tyckte arbetet var ensamt och 
betalningen usel.

– Man kände inte till sina ar-
betskamrater utan man såg 
varandra mer som konkurrent-
er, berättar Leif.

Skötte allt själv i två år
Tankarna på en förening 

mognade under vintern och en 
majdag 1972 samlade Leif ihop 
ett tiotal hovslagare, som träf-
fades i Helsingborg.

– Vi pratade ihop oss och när 
jag startade föreningen så lärde 
vi ju känna varandra. Då kunde 
vi hjälpas åt och fördela arbetet 
på ett annat sätt. 

Från början var de bara ett 
tiotal. Men medlemsantalet 
ökade hela tiden och plötsligt 
var det ett hundratal medlem-
mar.

– Det blev $er och $er kuvert 
att slicka igen, berättar Leif.

Den första tiden var han helt 
ensam om att sköta föreningen.

– Det var ett tungt jobb. Jag 
skötte allt i nästan två år tills vi 
hade ett årsmöte i Stockholm. 
Där blev jag befriad från vissa 
uppgi#er, minns Leif.

Förutom att skapa en kollegial 
gemenskap så var prissättnin-
gen en viktig fråga.

– Det fanns de som knappt 

tog någonting betalt alls och det 
gick ju inte att leva på.

Så den nybildade föreningen 
tog fram prislistor med rekom-
mendationer och skickade ut 
till medlemmarna. Sen var det 
upp till var och en att ta betalt 
vad de ville.

– Många tyckte detta var jätte-
bra för det blev ju mer snurr på 
verksamheten, säger Leif.

Föreningen innebar också att 
hovslagarna kunde prata med 
varandra på ett helt annat sätt. 
De hjälptes åt och samarbetade 
om kunderna.

– Visste man att någon ändå 
skulle till ett stall där man skulle 

EM 3–6 JUNI. De $esta 
av de länder som 
anmälde sig till EM 

2020, som då ställdes in på 
grund av pandemin, har 
anmält att de vill tävla i 
sommarens EM.  Nu ska de 
ta ut sina lag och återkomma 
med laguppställningarna.

SIKTA MOT EM OCH VM. Vill du 
vara med i landslaget? 
Anmäl dig då via mejl till: 
per.nilsson@
hovslagareforeningen.se

Lärlingar tävlar i två 
smidesklasser där de smider 
två skor i varje klass på max 
55 minuter. 

I Open är det två skonings-
klasser med modellskor.  
I den första skos en framhov 
med en stämpelsko och 
tåkappa. I den andra skos en 
bakhov med sidokappor och 
fals. Det får ta max en 
timme.

Modellskorna kommer att 
läggas ut på facebook och på 
hemsidan, under $iken 
competition, första veckan i 
januari. 

Lärlingar betalar 500 kr + 
moms och att delta i Open 
kostar 1 500 kr + moms.

– Det överskott tävlingarna 
förmodas ge kommer oav-
kortat att gå till det blivande 
landslaget, som har möjlighet 
att representera Sverige i 
både EM och VM, säger 
tävlingsledare Per Nilsson.

Domare är Niklas Pettersson 
och Daniel Ahlberger.

Sista anmälningsdag är 15 
januari. De som anmäler sig 
kommer att få en faktura på 
startavgi#en Landslagsut-
tagningen sker den 4 februari 
på BYS utanför Skara, som 
sponsrar tävlingen genom 
att låna ut sina lokaler.

 

FÖRENINGENS GRUNDARE. 
i Skåne. 

Mycket teori, kompendium 
om över 100 sidor, disseke-
ring av hästben, anatomi, 
lunch och "ka samt kolleger 
att prata med. Fortfarande 
"nns chansen att vara med 
från början på SHF:s fortbild-
ning. 

Block 1 genomförs  den 
21–23 januari på SLU utanför 
Uppsala. Det "nns några plat-
ser kvar men för att vara med 
behöver du anmäla dig 
omgående till kansliet: 
kansliet@hovslagareforening 
en.se

De som tidigare gått Block 
1 är välkomna som så kallade 
åhörare för att få en repeti-
tion och friska upp kun-
skaperna. Läs mer om block-
en på hemsidan.

 

GESÄLLER OCH MÄSTARE HYLLADES.  

 Foto: Malin Alldén

sko en häst kunde man ringa 
denne och be honom ta hästen, 
så slapp man köra en massa i 
onödan, säger Leif.

Sen dess har föreningen växt 
stadigt och vid årsski#et hade 
SHF 533 medlemmar. Nu driv-
er föreningen en fortbildning, 
har en Gesäll- och Mästar-
brevssektion, organiserar SM, 
Europamästerskap och tävlar 
årligen internationellt med ett 
svenskt landslag.

Du måste känna dig stolt?
– Ja, det är jätteroligt att det 

blivit på det viset, men man kan 
inte gå runt och brösta sig hela 
livet, konstaterar Leif ödmjukt 
men tillägger:

– Det är ändå jädrigt roligt att 
det blev som det blev!

Så stolt, jo det är han allt,  
Svenska Hovslagareföreningens 
grundare Leif G Pettersson.

Lisa Olsson

LÖN ATT LEVA AV. 

 Urklipp, troligen ur Hudiksvalls Tidning hösten 1974

DISSEKERING. 
Foto: Henrik Jansson

BESIKTNING. 
 

FÖRSTA MÄSTARE-KVINNORNA.  
 

 Det visste du inte om 
Leif G Pettersson: 

 

 Kuriosa

 Ta del av SHF:s historia på hemsidan

www.hovslagareforeningen.se/arkiv/

 Foto: Henrik Jansson



FRÅGA: Att ”släcka” leder. Hur 
exakt är det sättet att lokalisera 
en hälta?

Det "nns många åsikter på 
utspridning och tider. Jag 
skulle gärna få mer fakta om 
det.  Anonym

SVAR:  När det gäller bedövnin-
gar vid hältutredningar måste 
man som veterinär vara med-
veten om begränsningen i hur 
”exakt” en bedövning kan vara 
när man gör en bedömning av 
resultatet. Vi använder oss av 
både nervbedövningar och 
ledbedövningar vid hältutred-
ningar. 

Vid nervbedövningar tar vi 
bort smärta och känsel från ett 
område som innerveras av en 
speciell nerv. Om vi till exem-
pel lägger en låg palmar anes-
tesi i höjd med hovbrosken så 
bedövar vi bort strålbensom-
rådet. Men man måste ta med 
sig att det kan släcka ut smär-
ta/hälta från $era strukturer så 
som djupa böjsenans infäste, 
hovleden och sulläderhuden. 

Det "nns även studier som 
visar att man i vissa fall kan 
släcka ut smärta ända upp till 
kotledsområdet genom sprid-
ning av bedövningsmedlet. 

Vid ledbedövningar så är det 
primärt ledkapseln som bedö-
vas direkt men e#er en tid kan 
man även släcka ut omgivande 
strukturer så som ledband, 
subkondralt ben och även in-
tilliggande nerver. Som exem-
pel så kan en bedövning i en 
hovled, dels släcka en hovled 
sin$ammation (går ganska 
fort, inom 2 minuter kan de 
vara ohalta) men även en ska-
da på djupa böjsenan (genom 
spridning av bedövningsmed-
let till den närliggande senan) 
eller till och med en sulömhet 
(genom spridning till intillig-
gande nerver).

Hur lång tid det tar innan 

bedövningen sprider sig är in-
dividuellt från fall till fall men 
vid en hovledsbedövning tittar 
vi gärna e#er ett par minuter 
första gången och sedan igen 
e#er 10 minuter och upp till 

20-30 minuter om de inte 
släckt. 

Informationen får man sen ta 
med sig i sin bedömning av 
vilken diagnos som är mest 
sannolik i det speci"ka fallet 
och det är så att inga bedövnin-
gar är helt exakta men det ger 
en god "ngervisning om i 
vilket område smärtan sitter.

 

GOD HJÄLP. 
 

 Foto: Axel Wallman

Frågespalten

Mejla din fråga till: 
kansliet@hovslagare

 foreningen.se

Lottdragningen sändes ”live”  
via zoom lördagen den 11 de-
cember. Alla medlemmar till-
delades ett nummer och hade 
alltså möjlighet att vinna.  
Vinnare är:
Skostol Atlanta: 
Bertil Radell, Ängelholm
Marcus Mathisen, Eskilstuna
Ässja Blacksmith H2:
Isabell Magnusson, Göteborg
Emmelie Löf, Åkersberga
Verktång GE 15” eller 14”:
John Forbord, Ankarsvik
Carina Hallgren, Simrishamn
Nittång GE curved:
Elin Bäcklund, Sollebrunn
Hilda Tedefalk Nygren, Sala
Förkläde 3rd Millennium:
Lisa Sääv, Väse
Lars-Gunnar Ottosson, Trensum
Hovstöd Hoofjack standard:
Nina Jansson, Skärhamn
Hans Lindholm, Vinninga 
Future 1-städ:
Sandra Engström, Kalix

Grattis till 
vinnarna i 
jul-lotteriet

Jag heter Axel Wallman och 
studerade till veterinär i Upp-
sala mellan 2004 och 2010. 
Parallellt med studierna arbe-
tade jag en del som hovsla-
garlärling. E#er examen vida-
reutbildade jag mig i Tyskland 
och har sedan dess jobbat med 
ortopediska problem och 
utredningar på hästar. 

Förutom utbildning i anato-
mi, ultraljudsdiagnostik och 
biomekanik via I.S.E.L.P så 
har jag en certi"ering i Equine 
Sports Medicine och en vida-
reutbildning inom rehabiliter-
ing.

Jag arbetar till vardags som 
klinikveterinär och är med 
och driver Mälaren Hästklinik. 
Mina intressen ligger både i 
ortopediska utredningar av 
ridhästar och travhästar och 
för mig är skoningens roll i det 
veterinära arbetet en mycket 
viktig del.

Utdrag ur förra numret, nr 6 2021.

LÄSARREAKTON. I decem

Du har skott en häst och 
skickar faktura till ägaren. 

Men sista betalningsdatum 
passerar utan att du får dina 
pengar. Vad gör man då? Kan 
man åka dit och dra av skorna?

Louise Kjellberg, jurist hos 
Hantverkarna, vet.

– Nej, man kan inte dra av 
skorna igen. Om någon inte be-
talat för skoningen kan man 
inte ge sig på hästen utan det är 
den som ska betala man ska ge 
sig på. 

– Nej, det kan man inte heller 
göra. Det skulle vara stöld. Det 
är ju ingen byteshandel. Hovsla-
garen utför en tjänst som denne 
ska få betalt för via en faktura.

Om kunden inte betalat för 
en skoning så tycker Louise 
Kjellberg att man ska ta tag i det 
direkt. Att ”vara snäll” och sko 
en gång till är ingen bra idé, en-
ligt henne.

– Man ska försöka fakturera 
så snart som möjligt och bevaka 
fakturan för att se om betalnin-
gen kommit in. Om betalnin-
gen inte kommit in i tid ska 
man ganska snabbt skicka en 

påminnelse till kunden.
En påminnelse räcker.
– Du vill ju inte att kunden 

ska börja tro att man inte be-
höver betala förrän det har 
kommit två påminnelser.

Om man har avtalat om det 
innan kan man ta betalt för 
påminnelsen. Men det ska alltså 
vara avtalat innan tjänsten ut-
förs. Det kan till exempel stå på 
fakturan som man skickar ut.

”Vid utebliven betalning ut-
går påminnelseavgi! om xx 
kronor”. Påminnelseavgi!en får 
vara max 60 kronor.

Man kan bara ta betalt för EN 
påminnelse per fordran. Om du 
skickar en andra påminnelse 
kan du bara ta betalt för en av 
dem.

Enligt Louise Kjellberg har 
man ingen skyldighet enligt lag 
att skicka ut en påminnelse. 
Dock är det god inkassosed att 
göra det, men det "nns alltså 
inget lagkrav.

Om kunden har fått en faktu-
ra så ska kunden betala den. 
Om kunden inte tänker betala 
av någon anledning så ska kun-
den meddela det och tala om av 
vilken anledning han eller hon 
inte tänker betala. Det kallas att 
bestrida fakturan. 

Om kunden trots påminnelse 
ändå inte betalar är nästa steg 
ett inkassokrav. Det är ett på-
tryckningsmedel mot kunden 
och är ett förfarande som 
regleras i lag. 

Så här går det till: Du in-
formerar köparen om att du 
överväger att inleda rättsliga åt-
gärder. Man kan välja att själv 
göra sitt inkasso eller gå via en 
inkassobyrå. 

Först ska man överväga hur 
stor fordran är det ens värt ar-
betet att kräva in den? Det kom-
mer att ta tid och kosta pengar. 
Man har rätt att debitera 180 
kronor i inkassokostnad och 
det behöver man inte ha avtalat 
om innan. Om man väljer att 
skriva sitt inkassokrav själv så 
kan det bli billigare än om man 
går till en byrå. (Se spalten till 
höger på nästa sida) Det går 
också att hitta gratis mallar för 
inkassobrev, om man söker på 
nätet.

– Jag rekommenderar att man 
tar hjälp med inkasso, för om 
man inte får igenom sitt egen-
skrivna inkassokrav så måste 
man ju ändå gå till en byrå, 
säger Louise Kjellberg.

Hon rekommenderar någon 
av de stora inkassoföretagen.

Straffa inte hästen – det är ägaren som ska stå till svars – Mindre inkassoföretag har 
en viss tendens att komma och 
gå.

Man kan också fråga sin revi-
sor och använda honom eller 
henne som bollplank. Revisorn 
har o!a bra koll och känner 
kanske till ett lämpligt inkasso-
bolag, tipsar Louise Kjellberg.

Om kunden inte betalar trots 
ett inkassokrav får man ställa 
sig frågan: Ska jag ge mig in i 
ett rättsligt förfarande eller ska 
jag lägga ner?

En skoning kostar kanske 
runt 1500 kronor. Är det värt 
att driva det hur långt som 
helst? Ska man vända sig till 
Kronofogden? 

Louise Kjellberg föreslår att 
man vänder sig till Kronofogde-
myndigheten och där kan man 
få hjälp med att fastställa skul-
den. Man ansöker om ett så 
kallat betalningsföreläggande.

Men man måste ta hänsyn till 
att det tar tid och det kostar 
pengar att ansöka om betal-
ningsföreläggande. Ett tips är 
att man kan kolla innan om 
kunden har betalningsmöj-
lighet. 

Om det är ett företag kan 
man ta en kreditupplysning. 
Om kunden är en privatperson 
kan man skriva in i ett avtal 
med kunden att ”vi förbehåller 
oss rätten att ta en kreditupplys-
ning”. 

– O!ast får man betalt. Och 
får man inte det skickar man en 
påminnelse. Hjälper inte det så 
skicka ett inkassokrav. Men om 
inte heller det gör att kunden 
betalar så vänder man sig 
antingen till Kronogogden eller 
så kanske man ska släppa ford-
ran och helt enkelt sluta sko åt 
den kunden.

Exempel på inkasso-
byråer är Intrum och Svea. 

Så gör du när  kunden inte betalar

Planeringen 
igång för EM 
i sommar
INTERNATIONELLT I JUNI.
Till sommaren kommer 
SHF att arrangera Europa-
mästerskap i hovslageri. 
Tanken var att föreningen 
redan 2020 skulle ha hållit i 
arrangemanget. Då 
strömmade anmälningarna 
in och fyllde tävlingen till 
sista platsen, tills corona-
restriktionerna satte stopp.

Men nu är det dags igen. 
Tävlingarna hålls helgen 4–6 
juni på Strömsholm, i 
samband med Nationaldags-
tävlingarna där.

Så nu är det hög tid att 
damma av den logga som 
togs fram till eventet 2020.

SIKTA MOT VM. Den 4 februari 
har du chans att knipa en 
plats i landslaget. Tävlingen 
hålls på BYS utanför Skara, 
som återigen ställer upp och 
sponsrar med sina "na 
lokaler och hästar. Domare 
blir Niklas Pettersson och 
Daniel Ahlberger. 

Information om anmälan 
kommer att "nnas på 
hemsidan.

i i tävlingssektionen vill 
rikta ett stort tack både till 
BYS, för lokalerna, och till
domarna Niklas Pettersson 
och Daniel Ahlberger, som 
tar på sig att döma och delar 
med sig av både sin tid och 
erfarenhet, säger ansvarige 
Per Nilsson.

Det här ska stå med i ett inkassokrav
Ett inkassokrav är en starkare 

påminnelse då det även innebär 
ett hot om indrivning och påföl-
jande betalningsanmärkning.

För att kravet ska räknas som 
ett inkassokrav ska det enligt 
lag vara skri!ligt och innehålla 
följande uppgi!er:

fordringsägare
skulden (hur stor den är, 

förfallodatum och vad skulden 
avser)

eventuell dröjsmålsränta 
och hur den är beräknad

inkassokostnad
information om att du 

kommer att ansöka om betal-
ningsföreläggande eller stäm-
ning och utmätning om kunden 
inte betalar

tidsfristen, det vill säga ett 
senaste betalningsdatum då 
skulden ska vara betald tillsam-
mans med en information om 

att du annars kommer att gå vi-
dare på det sätt som du beskri-
vit. Tidsfristen ska vara minst 
åtta dagar

information om hur kun-
den ska betala skulden, till ex-
empel till ditt plusgiro- eller 
bankgirokonto.

Ett inkassokrav får många be-
talningsovilliga att betala, för 
betalingsanmärkning vill ingen 
ha. Den som får en betalnings-
anmärkning anses vara en 
opålitlig betalare och får svårt 
att få krediter i framtiden.

Om du bestämmer dig för att 
ta hjälp av kronofogden för att 
driva in din fordran ska du först 
ansöka om ett så kallat betal-
ningsföreläggande hos Krono-
fogdemyndigheten. Om den 
som ska betala inte protesterar 
resulterar ansökningen i en be-
talningsanmärkning. Det ko-

star 300 kronor att ansöka om 
ett betalningsföreläggande. Du 
får en faktura på ansökningsav-
gi!en av kronofogden, men du 
kan sen i din tur kräva ersättning 
för avgi!en i din ansökan.

E!er betalningasanmärknin-
gen kan du även låta kronofog-
den driva in skulden genom 
utmätning mot en utmätnings-
avgi!.

Om personen du vill ha betalt 
av invänder mot kravet, det vill 
säga bestrider det, ska du ta 
ställning till om du vill driva 
ditt ärende vidare till domstol. 

”... om inte heller ett 
inkassokrav gör 

att kunden betalar 
så kanske man ska 
släppa fordran och 
helt enkelt sluta sko 

åt den kunden”

Landslags-
uttagning 
på BYS

HOPPLÖST LÄGE?

KUNSKAPS- 
BANK.

 

  


