
Alla kan göra fel. Men hur 
gör du när hästägaren 
inte är nöjd med ditt jobb 
eller du faktiskt har 
skadat hästen eller något 
annat?

En som vet är SHF:s försäk-
ringsrådgivare Martin Lind-
berg.

– Som hovslagare ska du 
göra en anmälan till ansvars-
försäkringen, säger han.

– Men det första som ska 
göras är att hästägaren ska an-
mäla till  sitt försäkringsbolag, 
det bolag där hästen är 
försäkrad. Den vanliga gången 
är att då reglerar hästägarens 
försäkring själva skadan och 
om det sen visar sig att hov- 
slagaren har gjort något fel, så 
ställer försäkringsbolaget där 
hästen är försäkrad ett krav 
mot hovslagaren. Det är egent-
ligen inget som hästägaren 
själv behöver engagera sig i 
utan det där sköts mellan 
försäkringsbolagen, säger 
Martin Lindberg.

Ibland blir kostnaden för 
skadan inte särskilt hög. 

– Om det är ganska små sum-
mor det rör sig om är det kanske 
som hovslagare inte ens värt att 
anlita sin ansvarsförsäkring. 
Självrisken på försäkringen är 
9 000 kronor medan självrisken 

på djurförsäkringen brukar vara 
betydligt lägre. Det är också ett 
skäl till varför det ska gå den vä-
gen, att man går till djur-
försäkringen först, förklarar 
Martin Lindberg.

Man tittar på det här utifrån 
en juridisk aspekt och är det så 
att hovslagaren har gjort fel 
och det finns ett vållande, då 
betalar försäkringen. Men det 
kan också vara så att man gör 
bedömningen att hästens 
lynne var orsak till skadan, då 
blir det ingen skadeersättning.
Hur ofta används hovslagar-
nas ansvarsförsäkring?

– Det är ett antal ärenden per 
år men det är ganska få som 
har blivit utbetalda. 

Vi har haft några större ska-
dor historiskt som varit på runt 
300 000 kronor men sista åren 
har det inte varit så mycket. 
Har du något gott råd till 
hovslagare om de råkar ut 
för något?

– Tänk på att aldrig ta på dig 
ett ansvar för någonting utan 
hänvisa till försäkringsbola-
gen. Man kan tycka att man 
vill värna om sin kund och 
sådär men ibland så är det en 
häst som kanske är lite instabil, 
en unghäst eller nåt, som ryck-
er till och far iväg.  Vi har haft 
några case där en häst slagit i 
en bakhas i en verktygslåda. 
Det är klart att verktygslådan 
inte ska stå för nära men man 
måste ju ändå kunna nå verk-
tygen så då blir det lite av en 
bedömningsfråga. Därför kan 
det vara dumt att ta på sig en 
massa ansvar innan man vet 
var det landar.

– Däremot kan man ju om 
man vill erbjuda en fri sko-
ning. Man kanske känner att 
man har brustit men kanske 
inte så mycket att man blir 
skadeståndsskyldig i juridisk 
mening. Då kan man ju erbju-
da en fri skoning för att kom-
pensera en självrisk eller något 
sådant.

– Men håll isär kompensa-
tion och goodwill från att ta på 
sig ansvaret för något som in-
träffat, tipsar Lindberg.

Lisa Olsson
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Om olyckan 
är framme
– Såhär gör du

“Ta inte på dig 
någon skuld utan låt 

försäkringsbolaget 
avgöra!”

Martin Lindberg
Försäkringsrådgivare

Som medlem i SHF har 
du tillgång till en rad 
förmåner och rabatter 
hos olika företag.  

Tänk på procenTen. Att vara  
medlem i SHF innebär en 
rad fördelar som till exem-
pel att du kan teckna kraft-
igt subventionerade försäk-
ringar. 

  SHF i sin tur är medlem i 
Hantverkarnas Riksorgani-
sation och därigenom har 
du som medlem i SHF ock-
så tillgång till de förmåner 
som Hantverkarna erbjuder. 
Är det dags för en ny trans-
portbil? Via Hantverkarna 
kan du dra nytta av upp till 
26 procents rabatt på Peu-
geouts transportbilar.

Eller vad sägs om att hyra 
en fullt utrustad semester-
lägenhet på Gran Kanaria 
från 2 550 kronor per vecka?

Hos nätbokhandeln Adli-
bris har du 5 procent rabatt 
och enligt Caroline Eriks-
son, kommunikationschef  
på Hantverkarna, förhand-
lar de just nu om rabatter 
hos fler företag.

– Ja, vi förhandlar men 
det är inte klart ännu. Det 
jag kan säga är att det kom-
mer fler rabatter inom 
några månader, säger hon.

Hyr en lägen-
het i solen av 
Hantverkarna

Medlemsnytta

Veta mer
Vill du veta mer så gå in på 
hantverkarna.se och läs 
under fliken Bli medlem/
medlemsförmåner.



Simon Bodner Svensk Mästare 2018

Christoffer Asklöf, Eskilstuna, utbildad 
på Lerums hovslagarutbildning 
och lärling hos Magnus  
Smederöd sedan två år. 

Johan Mård. Foto: Anders Norman

Division 2.  1. Linda Ledin, Sverige  2. Magnus 
Valberg, Norge 3. Gariella Larnebring, Sverige, 
med på bilden är även Josefine Ahlqvist och Börje 
Wetterlind.  Foto: Jenny Wiman

ArDennerklAssen. Vinnande lag: Svenska Hovslagarlands-
laget, Simon Bodner, Rickard Svärd, Niklas Pettersson (Lag- 
ledare), Per Nilsson och Martin Bruks

Hovslagare Simon Bod-
ner vann titeln Svensk 
Mästare 2018 när tävlin-
garna avgjordes den 6–9 
juni på Strömsholm. 

Det blev fyra intensiva dagar 
och tävlingssektionens Mag-
nus Smederöd är mycket nöjd 
med årets tävlingar, som sam-
manföll både med National-
dagsfirandet och Strömsholms 
100-årsfirande.

– Tävlingarna har flutit på 
bra. Det har varit cirka 75–80 
startande, mycket publik och 
strålande väder, berättade han 
när tävlingarna var över. 

Ett bestående minne för 
många kommer säkert att vara 
värmen. Det var väldigt varmt 
under dagarna och det gick åt 
mycket vatten.

– Malin Alldén var iväg och 
köpte vatten flera gånger och 
vi delade ut vattenflaskor till 
dem som tävlade, berättar  
Anders Norman, som också 
var på plats under tävlingarna.

Nattlig stöld
Dock drabbades arrange-

manget av en stöld natten 

mellan torsdag och fredag. 
Då stals datautrustning, 

mixerbord, nätverk och lite 
kläder från föreningen samt 
hovknivar och verktyg från en 
av utställarna. 

– Det stulna hittades dock 
senare oskadat i närheten 
tack vare en funktionär som 

tidigare jobbat som väktare, 
berättar Magnus Smederöd.

Hovslagare Timmy Hoas 
blev trampad på underarmen 
och några mindre skärsår 
noterades men för övrigt inga 
större incidenter.

Massmedia på plats var 
bland annat ett TV-team och 

representanter för ett par 
tidningar.

– Det har blivit bra 
marknadsföring och det har 
varit jättekul. Så nu ser vi 
fram emot att arrangera SM 
nästa år också, säger Magnus 
Smederöd.
 Lisa Olsson

Välskott inför fälttävlan

Comeback för 
Mård efter tolv år

En av de tävlande i division 2 
var Johan Mård från Vingåker. 
För honom var årets SM en 
comeback. Senast han tävlade i 
SM var för tolv år sedan. 

– Det känns jättebra här idag. 
Jag är nöjd med att jag blev klar 
i tid och med att träningen har 
lönat sig. Bäst med tävlingen 
är den trevliga stämningen, 
träffa kollegor och vara med och 
utvecklas och ha kul helt enkelt. 
Och att det är bra ordning på SM. 
Det flyter på allting.

Johan Mård har jobbat som 
hovslagare i 15 år. Hans insats  
slutade med en sjätteplacering.

Division 3.  1. Per Rydberg, Danmark
2. Christoffer Asklöf, Sverige 3. Jonathan 
Olsson, Sverige (Hanna Svärd (bilden), tog 
emot hans pris.) 

stoltA pristAgAre.  Hovslagarmäster  Simon Bodner (till höger) vann SM och blev därmed 
Svensk Mästare 2018. På andra plats kom Per Nilsson (mitten) och tredjeplatsen togs av Martin 
Bruks (till vänster).  Foto: Anders Norman (samtliga bilder där inget annat anges)

Stolt tvåa i division 3Övriga tävlingsresultat

BästA skoning. Parallellt med SM pågick mycket annat, 
bland annat SM i Fälttävlan. Men – vilken av fälttävlanshästarna 
var bäst skodd? Det avgjordes av domarna hovslagarmäster 
Niklas Petersson och hovslagarmäster Fredrik Forsberg. Vann 
gjorde hästen Arno van den Zuuthoeve, som ägs av Mathias 
Gustavsson, Stall Nilslund i Julita och som skoddes av 
hovslagarmäster Magnus Smedjeröd. Med på bilden är också 
lärlingarna Petronella Hecth Karlsson och Christoffer Asklöf.

Division 2.  Släggdrängen Anna Gustafsson 

assisterar Evelina Ekdahl.

Division 2.  Släggdrängen Elin Bäckström och 
Gabriella Larnebring, som knep tredjeplatsen.

Division 1.  Fredrik Strange slutade på 11:e plats  
i division 1.

HAllå Där...

Grattis till placeringen! 
– Tack. Jag är jätteglad! 
Att komma tvåa, det är klart 
att det är roligt. Tävlingen 
var väldigt lärorik.
– Jag har lärt mig väldigt 
mycket varenda gång jag 
har tävlat och varje tävling  
gör en en erfarenhet rikare, 
kommenterar Asklöf placeringen.

Asklöfs verk.

Division 3.  Johannes Sandsten Atlasson i full aktion.



Kontaktuppgifter till styrelsen:
www.hovslagareforeningen.

se/styrelse

Mejla styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn 

@hovslagareforeningen.se

SHF har fått  
ny kanslist
nykomling. SHF har från 
och med 1 juni en ny kans-
list. Lisa Olsson heter jag, 
är 54 år och bor i Lerums 
kommun, utanför Göteborg. 
Jag har en journalistutbild-
ning och en civilekonom-
utbildning och har arbetat 
som journalist på flera 
olika dagstidningar i över 
20 år. Förutom att göra era 
sidor i den här tidningen 
tar jag mig nu an 
uppgiften att 
vara kanslist 
på SHF, 
något som 
känns väl-
digt roligt.
Vi hörs!

I början av maj startade ord-
förande Mats Holmstedt sitt  
projekt att åka runt i landet 
och träffa hovslagare. 

Först ut blev Borlänge, där 
hovslagare Lars Andersson  
huserar. 

– Jag sa åt Mats att varför sit-
ter ni där nere i södra Sverige 
och gucklar. Ni får väl åka ut 
och presentera er lite. De unga, 
hur ska de annars veta vilka ni 
är?

Så fick det bli. I början av maj 
samlades ett gäng hovslagare i 
en hästaffär en bit norr om 
Rommetravet.

– Mats var där och pratade 
om vad hovslagareföreningen 
är. De flesta har ju inte en an-
ing om vad de egentligen gör. 
En del tror att det är ett årsmöte 
man åker och super på, säger 
Lars Andersson.

Diskuterade i timmar
Andersson är nöjd med 

besöket och det Mats Holm-
stedt talade om.

– Han gjorde det jädrigt bra 
Mats. Han är bra, de lyssnar på 

honom och man kan säga vad 
man vill, han blir inte sur för 
det.  Han förde ut vad förenin-
gen egentligen jobbar med.

Vi satt och diskuterade i flera 
timmar, om allt möjligt, säger 
Lars Andersson.

– Folk vet inte att det är så 
enkelt att om inte SHF hade 

funnits hade ingen haft råd att 
åka runt och sko hästar idag. 

Lars Andersson förklarar vad 
han menar: 

– SHF har varit med från 
början och tog smällen med 
prishöjningen. När jag började 
med det här kostade det 325 
kronor att sko en häst.

– Föreningen har gjort ett jätte-
jobb med prislistan. Plötsligt 
kunde hovslagarna ta betalt 
och säga att ”det är en rekom-
mendation från Hovslagare-
föreningen” och det blev ett 
stort lyft för hovslageriet i 
Sverige.

“En bra ambassadör”
– Det där besöket som han 

gjorde uppe hos oss det skulle 
ske i alla län i hela Sverige för 
det är bra, samanfattar Lars 
Andersson. 

– De måste ner på gräs-
rotsnivå, för det är det som är 
föreningen, det är medlem-
marna som är föreningen.

– Jag har pratat med nästan 
allihop som var med på mötet 
efteråt och de säger att de inte 
visste att det var så mycket sa-
ker SHF håller på med.

– Mats är väldigt lätt att dis-
kutera med och han är en bra 
ambassadör för SHF ute på 
fältet. Ni är på rätt väg! avslu-
tar Lars Andersson.

Efter mötet fick föreningen 
ett par nya medlemmar, även 
det bevis på ett uppskattat 
besök får man förmoda.  

Lisa Olsson

Ordförande på 
besök i Borlänge

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

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

“SHF är ett årsmöte man 
åker och super på”.  Så 
beskriver Lars Andersson 
synen på SHF hos en del 
hovslagare han träffar. 
Hög tid för lite upplys-
ning alltså.

Lars Andersson: ”Såna besök skulle ske i alla län”

årsmöTeT. Moderatorn Per 
Skoglund och travtränare 
Svante Båth skänker sina 
arvoden som de fick för sin 
medverkan under årsmötet 
2018 på Solvalla. 
  Svante Båth skänker sitt 
arvode på 5 000 kronor till 
Solvalla ponnytrav. 
  Per Skoglund tar inte 
heller ut sitt arvode på  
5 000 kronor. Han vill att 
SHF använder pengarna till 
något. Styrelsen har beslu-
tat att använda pengarna 
till en kurs i programmet 
Excel.   

Skoglund och 
Båth skänker 
sina arvoden
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Svante Båth
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Per Skoglund

“Ni måste ner 
på gräsrotsnivå”

Lars Andersson
hovslagare

 Landet runt
BORLÄNGE


