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Han vill möta alla
SHF:s nyvalde ordförande 
siktar högt:
– Jag ska ut och träffa 
varenda hovslagare  
i landet. Jag tror på möte 
öga mot öga, säger  
Mats Holmstedt.

SHF:s nyvalde ordförande 
Mats Holmstedt räds inte ar-
bete. Tvärt om, han trivs bäst 
när det är full rulle. Och det är 
det oftast kring Mats, en man 
med tusen järn i elden.

Mats Holmstedts meritlista är 
lång. Han har arbetat som hov- 
slagare i Stockholmsområdet 
sedan 1980-talet. Han har varit 
regementshovslagare på K1 i 
17 år och han har suttit ord-
förande i Riksanläggningarnas 
ledningsgrupp i tre år.  För 
närvarande är han ordförande 
i Skellefteås hovslageriutbild-
nings ledningsgrupp och nu 
kan han alltså lägga ord-
förandeposten i SHF till sin 
meritlista.  Själv säger han att 
han är tacksam för de råd och 
det stöd han får av SHF:s 
kassör, Michael Knap, som 
Mats ser som sin mentor i ord-
förandearbetet i SHF.

För Mats är det självklart att 
man som hovslagare ska gå 
med i  SHF.

– När du är nyutexaminerad 
och kommer ut och ska börja 
jobba så är du ju så ENSAM, 
säger han. 

– Man behöver ha föreningen 
i ryggen. Det är ett bra kon-
taktnät, det ger en trygghet och 
man slipper stå helt ensam om 
det händer något oförutsett.

Han har mycket planer för 
hur han vill utveckla SHF.

– Om man är ung och nyut-
bildad vågar man inte ta plats 
på ett möte om smide. 

– Jag ser framför mig enkla 
träffar som inte behöver vara 
så märkvärdiga. Det kan vara 
att man ses ett par timmar och 
diskuterar hur man gör om en 
häst tappat en bit av hoven, 
vilket faktureringsprogram 
som är bra att använda eller så 

övar vi tillsammans på att dra 
kappor, säger Mats.

Mats Holmstedt har också 
tankar kring att försöka forma 
något slags mentorsystem för 
att stötta de unga och nyutbil-
dade hovslagarna, men de tan-
karna är än så länge bara i sin 
linda.

Till ny vice ordförande valdes 
tidigare ledamoten Johanna 
Svensson.

– Det är väldigt roligt att få 
förtroendet, säger Johanna 
Svensson och berättar att hon 
till vardags jobbar som lärare 
på Wångens hovslagarutbild-
ning och att hon brinner myck-
et för just utbildningsfrågor.

Zeta Lång gör come back i 
styrelsen. Hon har tidigare sut-
tit ett par år som suppleant     

men efter ett uppehåll är hon 
nu tillbaka som ordinarie leda-
mot.

– Det är kul och det är ett bra 
gäng som jobbar framåt. Jag 
ser fram emot att få arbeta till-
sammans med dem, säger Zeta 
Lång om sitt uppdrag.

“Jag tror på det  
personliga mötet. 
Jag vill åka runt 
och träffa alla!”

Mats Holmstedt
ordförande
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Årsmötet 2018  – alla var där!

Vad tycker du om årsmötet 2018?  

Tävlingsresultat

LyckLig gesäLL. Så här glad 
blev Gabriella Larnebring när 
hon tilldelades sitt diplom 
som Årets gesäll.

Johnny Norring 
hovslagare 
Gävle
– Det är årets 
höjdpunkt! 
Det är kul att 
träffa kolleger 
och man lär 
sig alltid något 
nytt. Det är 
bättre att vara 
kollegor än 
konkurrenter.

Joakim Sonna- 
bol hovslagar-
lärare på BYS  
i Skara, Götene
– Det är jätte-
bra. Bra ämnen 
på föreläsnin-
garna. Det här 
är det närmaste 
vi kommer en 
firmafest. 

Nina Eriksson
hovslagare
Lindome
– Väldigt bra. 
Ove Wattle var 
väldigt bra. 
Tyckte det 
var kul med 
travgubbarna. 
Roligt att träffa 
kollegor.

Lars Jansson 
hovslagare 
Örebro
– Bra föreläs-
ningar och 
kul att träffa 
kollegor från 
Sveriges alla 
hörn. Annars 
träffar man 
bara dem i 
närområdet.

Filip Wiebe
Hovslagar-
mäster
Helsingborg
– Föreläsnin-
garna har varit 
intressanta. 
Ibland blir det 
bara korv-
stoppning men 
de har varit 
lätta att förstå.

Evelina Ekdahl 
hovslagare 
Jönköping
– Än så 
länge jättebra. 
Föreläsningar-
na går i lagom 
takt, det är lätt 
att hänga med. 
Bra att få nya 
idéer.

Andreas Ångman
Strömsholmelev
Kolbäck
– Bra föreläs-
ning med Wattle 
och även Clark 
och Liwång. 
Och smidestäv-
lingarna ska bli 
kul att se.

Jacqueline Phil
hovslagare
Piteå
– Jätteintres-
sant blandning. 
I Pite skor vi 
mycket trav-
hästar och det 
är kul att höra 
hur tränarna 
tänker.

Susanna  
Hermansson
hovslagare, 
går Tuben  
på Wången
– Roligt att 
mingla med 
kolleger. Vore 
bra med tydlig-
are information 
när det gäller 
bokning av 
matbiljetter.

Jaqline 
Varöystrand
lärling, Varberg
– Skitbra! 
Väldigt intres-
sant med 
fölkorrigerin-
garna. Jag ska 
tävla för första 
gången och är 
väldigt nervös.

Pauline Fält 
Jensen hovsla-
gare Uppsala
– Det är mitt 
första årsmöte. 
Det är roligt att 
vara här och 
jag hoppas på 
bra föreläsare.

Marita Lund
förskolelärare
Hästägare och sambo  
med hovslagare
Sundsvall
– Bra föreläsare. 
Jag tror att många 
hästägare är omed-
vetna om vad hov-
slagare kan göra 
för fölen.

Pernilla 
Rosander 
hovslagare 
Uppsala
– Mycket 
lärorikt och bra 
föreläsare. Blir 
dock kanske 
lite för djupt 
ibland.

Anna Gustafs-
son hovslagare 
Falkenberg
– Väldigt 
intressant, 
både Wattle 
och Clark/Li-
wång. Det 
har gett större 
förståelse för 
fölkorrigering.

Pinge Anders-
son hovslagare 
Linköping
– Jättetrevligt. 
Bra känsla 
av att få ihop 
så många på 
samma ställe. 
Blir mycket 
snack. Välord-
nat och ett bra 
ställe att vara 
på.

Ricard Stahre
lärling  
Hallstahammar
– Det är kul 
att träffa alla 
och få nya 
kunskaper.

Prova På att köra travhäst.  Ett 30-tal personer tog chan-
sen att köra tandemsulky. “Roligt! Synd bara att man inte fick dra 
på lite”, sa provkörarna Lisa Kjällström och Ida Ungsgård.

trångt.  Hungriga lunchgäster köade mellan utställarnas bord 
och kunde ta del av utbudet på borden. SHF vill också passa på 
att tacka alla utställare och sponsorer som lojalt stöttar föreningen.

årets hovsLagare... 
blev Mäster Rickard Svärd. 
Ur motiveringen: Trots att han 
bröt handleden på tre ställen 
2014 och fick dålig eftervård  
har han med hjälp av ändrad 
teknik och modifierade verk-
tyg tagit sig tillbaka till toppen 
med SM-silver och en plats  
i landslaget. 

stort intresse.  Många följde tävlingarna. 
Här är det André Svedberg (i mitten) som fun-
derar över nästa moment kring skimmeln.

hårt jobb.  Zola Emma-Märta Runsten och 
Jenny Wiman är fullt koncentrerade på arbetet.

teamwork. Fredrik Strange och Thomas Estrin utgjorde 
Team Rauklång, från Gotland.

viktig uPPgift. Tilde hjälper 
hästen Disa att behålla lugnet.

finish. Elin Bäcklund, 
(ovan) och Patrik Borg 
Broström (vänster) går  
in för sina uppgifter.

foto: Alla tävlings-
bilder är tagna av foto-
graf Claes Kärrstrand.

auktionen på årsmötet gav 
hela 47 300 kronor. Pengarna 
ska användas till att bekosta 
startavgifter, flyg, hotell med 
mera när seniorlandslaget och 
lärlingslandslaget ska repre-
sentera Sverige i Stoneleigh  
i England i september. Bilder 
på det som auktionerades ut 
finns på: hovslagareforenin-
gen.se/Aktuellt/Årsmöteshelg 
på Solvalla/Auktion

Skoningen: 1. Simon G Bodner,  
& Gabriella Larnebring  2. Magnus 
Smederöd & Christoffer Asklöf  
3. Per Nilsson & Linus Lundgren 

Smidet: 1. Christoffer Asklöf &  
Linus Lundgren 2. Evelina Ekdahl & 
Anna Gustafsson 3. Chrichan Ivarius  
& Pinge Andersson



Kontaktuppgifter till styrelsen:
www.hovslagareforeningen.

se/styrelse

Mejla styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn 

@hovslagareforeningen.se

Det drar ihop sig till Öppna 
Svenska mästerskapet  i hov-
slageri 2018. Tävlingarna in-
leds på Sveriges nationaldag, 
den 6:e juni. 

Ny klass för i år
Som vi tidigare berättat kom-

mer vi att ha tre divisioner. Det 
blir  en Open/SM-klass, en mel-
lanklass och en debutantklass.

Och självklart kör vi en ar-
dennerskoning där lagen 
består av fyra personer som  
skor en hov var.

Nytt för i år är en klass där 
den tävlande själv väljer vilka 
två skor man vill smida.  Den-
na klass har tillkommit i stället 
för surprice-klassen och tank-
en är att det ska locka dem som 
inte vill ställa upp i de vanliga 
divisionerna. Här ska man 
kunna visa upp sina kunskaper 
och motiveras att fortsätta föra 
hanverket vidare. 

Skorna ska smidas på tid, och 

tiden man får på sig i klassen 
beror på vilken ålder den del-
tagande har. Är man till exem-
pel 55 år får man 55 minuter 
på sig. Innan start ger del-

tagaren domarna en ritning 
med bredd- och längdmått på 
skorna som ska smidas. 

Domarna kommer sedan ut-
ifrån det att bedöma kvalitén på 

skorna och en vinnare koras.
Domare under årets SM-täv-

lingar är Jonathan Nunn, Fwcf.  
England och Julia Cheney, 
Awcf.  Norge.  Debutantklas-
sen bedöms av Rickard Svärd 
och Peter Sandberg, Sverige.

Tävlingarna hålls även i år i 
slottsparken vid Strömsholms 
slott. Festmiddagen blir fredag 
den 8 juni på Westerqvarn.

Bäddat för folkfest 
I år sammanfaller SM med att 

Strömsholmstävlingarna firar 
100 år. Det innebär att förutom 
SM i hovslageri kommer ytter-
ligare fyra Svenska mästerskap 
att avgöras: dressyr, fälttävlan 
(häst och ponny), laghoppning 
ponny och laghoppning häst.

På programmet finns något 
för alla. Utöver tävlingarna blir 
det hästpolo, westernridning, 
fårvallning, hunduppvisning 
och nationaldagsfirande.

Välkomna till Strömsholm!
Det blir en upplevelse!
 Magnus Smederöd

SM blir en folkfest

Vad tycker du att vi ska skriva om? 
Skicka tips eller önskemål till:

redaktionen@hovslagareforeningen.se
Senaste nyheterna hittar du på: 
www.hovslagareforeningen.se

I början av juni är det 
dags för SM i hovslageri. 
I år är det bäddat för en 
riktig folkfest eftersom 
Strömsholmstävlingarna 
firar 100 år.

Fortbildning. Var du på 
årsmötet och lyssnade på Ove 
Wattle och är sugen på att lära 
dig mycket mera av honom? 
Anmäl dig då till fortbildnin-
gens fölblock.
   Utbildningen är två dagar 
där första dagen är teori på 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Uppsala. 

   Andra dagen är vi på 
Västerbo Stuteri utanför  
Uppsala där vi arbetar med så 
många föl vi hinner. 
   Läs mer på hemsidan under 
fliken utbildning/fortbildning. 
Observera att du måste ha 
gått block 1 innan du kan gå 
fölblocket.
   Michael Knap

Ta chansen och lär dig mer  
om fölkorrigering av Ove Wattle

Fortbildning. Ny start på vår 
fortbildningsserie är plane-
rad till i höst. Under två och 
en halv dag får du ingående 
kunskaper om hovens och 
nedre benets anatomi. Läs 
mer på hemsidan under fliken 
utbildning/fortbildning. 
  Efter genomgången fortbild-
ning med avslutande examen 

har du fått kunskaper som 
inte lärs ut på någon annan 
tilläggsutbildning i Sverige 
samt behörighet att ansöka 
hos Jordbruksverket om att bli 
godkänd hovslagare.
Anmälan till alla block sker 
till: kansliet@hovslagare-
foreningen.se.

 Michael Knap

Vill du bli godkänd hovslagare 
– ny start på fortbildningen i höst

Funktionärer
Vill du hjälpa till som funktionär under SM? 
Kontakta Malin Alldén tel. 070-207 64 53

malin.allden@hovslagareforeningen.se
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Ny klass för i år. Det blir som tidigare en ardennerklass men 
i år tillkommer också en ny klass, där den tävlande själv väljer 
vilka skor denne vill smida. Foto: Fredrik Jonsving

Sista anmälan 15 maj.
För mer information se:

www.hovslagareforeningen.se
/tävling

www.stromsholm.com


