
 
Program

Fredag 27 september

09.00-10-00  
Samling med registrering 
samt kaffe och smörgås

10.00-12.39  
Simon Curtis presenterar 
sin avhandling
12.30-13.30

Lunch
13.30-17.00

Fortsättning på förmid-
dagens pass med avbrott 
för kaffe
17.15-18.30

Extra medlemsmöte då 
mötet ska ta ställning till 
av styrelsen föreslagna 
stadgeändringar. Första 
beslutet togs på årsmötet 
på Solvalla.
19.00 
Gemensam middag

Lördag 28 september

09.00-12.00 
Praktisk förevisning,  
genomgång
12.00-13.00

Lunch
13.00-14.30

Diskussioner, frågor och 
sammanfattning
14.30-15.00 
Kaffe samt avslutning
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Anmäl dig till höstmötet

Lär dig något nytt, ut-
vecklas, ta del av kolleg-
ers erfarenheter och njut 
av en god middag till-
sammans. Nu är det hög 
tid att anmäla sig till 
höstmötet. 
Den 27–28 september håller 
SHF höstmöte i samarbete med  

Biologiska Yrkeshögskolan i 
Skara, BYS. Dr Simon Curtis, 
välkänd hovslagare från 
Newmarket, England, kommer 
till Skara för att presentera sin   
avhandling om fölhovens ut-
veckling samt korrigering av 
fölhovar. 

Fredagen kommer att innehålla 
teoretiska föreläsningar och 

lördagen praktiska förevisningar.  
På fredag e!ermiddag hålls ett 
extra medlemsmöte (se nedan).

På kvällen avnjuter vi 
tillsammans en gemensam 
middag.
Anmäl dig omgående till kan-
sliet via mejl:
kansliet@

hovslagareforeningen.se

PUBLIKMAGNET. Simon Curtis

EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE. 
Fredagen den 27 september 
klockan 17.15 hålls ett extra 
allmänt medlemsmöte i 
samband med höstmötet på 
Biologiska Yrkeshögskolan i 
Skara, BYS. 

Anledningen är att styrelsen 
föreslagit stadgeändringar. 

Enligt föreningens stadgar ska 
beslut om stadgeändring fattas 
av två på varandra följande 
medlemsmöten och beslut 
nummer två tas alltså på 

höstmötet. Ett första beslut om 
ändring av stadgarna togs på 
årsmötet på Solvalla i våras. 

Förslaget till stadgeändring 
kan du läsa här: 
www.hovslagareforeningen.

se/forslag-till-stadgeandring

Extra medlemsmöte om 

förslag till stadgeändring

MINGEL I PAUSEN. Ämnet för förra höstmötet, 2018, var sen- och ligamentsskador med Owe Wattle, 

vilket lockade hela 108 personer till Jönköping.   Foto: Anders Norman 



En söt do! av brända mand-
lar, hav och medeltid möter 
en på tävlingsplatsen som 

ligger alldeles utanför ringmuren 
och medeltidsmarknaden. Den 
stora arenan där riddarna håller 
sina tornerspel om kvällarna lig-
ger där inramad av stora halmba-
lar och "aggorna vajar i den ljum-
ma vinden. 

Tälten intill, ringmuren och 
människorna som rör sig i områ-
det osar medeltid och häst. Det är 
lätt att leva sig in i hur det kunde 
sett ut för 700 år sedan. Klingan-
det från städen förstärker kän-

slan. Det över tusenåriga yrket 
hovslagare kan inte passa bättre 
in i miljön än här! Då liksom nu 
skoddes hästarna av hovslagare 
med god smideskunskap. Visst 
har vi moderniserat en del i vår 
utövning men grunden är den-
samma. 

Hantverk från medeltiden

Inför tävlingen #ck deltagarna 
möjlighet att granska de medelti-
da skor man hittat som nu ligger 
på Gotlands Museums lager. Fas-
cinerande att se hur stor kun-
skapen var redan då! Dessa skor 

var inspirationen till de modell-
skor domare och hovslagarmäster 
Simon Bodner smidde inför täv-
lingen. Vi kunde inte fått bättre 
väder men så brukar Visby ligga i 
toppen i solligan också! 

Kamratskap, glädje, tacksamhet 
och lärorikedom var nog den ge-
mensamma känslan under dagen! 
Jag tror alla deltagare #ck med sig 
tips och råd. Under skoningsklas-
sen på e!ermiddagen hade vi en 
stor publik med ny#kna och fas-
cinerade människor. Jag har nog 
aldrig sett så stor publik på en 
hovslagartävling någon gång! Ra-
dio, TV och lokala tidningen var 
på plats och uppmärksammade 
det hela vilket är positivt då vi når 
ut till "er gällande vårt yrke. 

Säg hej till Gotlandsmästerskapen!
Hästarna hade överlag #na 

hovar och stod snällt genom 
skoningsklassen. Lika viktigt som 
att deltagarna skulle få bästa 
förutsättningar med trygga hä-
star och bra hovar var att 
hästägarna skulle få med sig en 
häst hem med #nt skodda hovar.

Simon höll en mycket uppskat-
tas clinic e!er tävlingen där fokus 
var på elever och debutanter. Det 
lockade även en del publik som 
inte var elever eller utbildade 
hovslagare.

Klädda i medeltidskläder

För ett par år sedan började 
Fredrik Strange, Timmy Hoas 
och jag leka med tanken att det 
vore kul med ett Gotländskt 

mästerskap i Hovslageri! Tanken 
släppte aldrig riktigt men det var 
inte förrän i våras som vi tog tag i 
saken och satte ett datum. 

– Självklart ska det vara på me-
deltidsmarknaden och alla måste 
ha medeltidskläder på sig! tyckte 
Fredrik. Vi skrattade lite åt det då 
och funderade över om det skulle 
bli några "er än vi tre som skulle 

komma, uppklädda i tidsenliga 
kläder. Nu var vi "era deltagare 
som anammade klädkoden vilket 
var kul! 

Gratis för debutanter

E!er det att vi fått klartecken 
från Medetidsveckans huvudan-
svarige Björn Sundberg så var 
bollen i rullning! Nu gällde det 
att hitta en duktig och erfaren 
domare. Simon Bodner tyckte 
idén lät kul och med tanke på den 
(mycket) begränsade budgeten 
ställde han upp mot rese- och bo-
endekostnad. Då Simon brinner 
för att elever och lärlingar ska ut-
vecklas i smidet valde vi att hålla 
det gratis för lärlingar och debu-
tanter. 

Tävlingen bygger på konceptet 
”o$ the truck” vilket innebär att 
deltagaren själv står för all utrust-
ning så som ässja, städ och gasol. 
Troligtvis kommer vi inte ha 
samma upplägg nästa år. Fram-
förallt för att få elever och lärlin-
gar att smida. 

Tack till Malin Alldén

Var vi landar nästa år får vi se. 
Nu är vi igång i alla fall och in-
tresset har varit stort från kolle-
gor runt om i Sverige! Fantastiska 
människor som Malin Alldén 
#nns det ont om. Hon frågade 
om vi behövde hjälp, tog båten 
över och var en klippa! 

Helt fantastiskt!
 Thomas Estrin

PRISADE. Tobias Nilsson, Fredrik Strange, Tobias Johansson,        Christian Morgerud och Siddy 

Johannsdottir hamnade alla på prispallen. Foto: Thomas Estrin

ALLTID REDO! Malin Alldén, pålitlig och hjälpsam, 

tog färjan till Gotland för att hjälpa till.

VETGIRIG SKARA. Simon Bodner höll en lärorik clinic.  

GOTLÄNDSK MÄSTARE 2019. Tobias NilssonSLAGFÄRDIG. Christian Morgerud slog till i debutantklassen.

BÄSTA DEBUTANT. Siddy Johannsdottir vann 

debutant-/lärlingsklassen.

I !era år har Thomas Estrin, Fredrik Strange och Timmy 
Hoas pratat om att arrangera en tävling på Gotland. I år 
gjorde de slag i saken, under medelstidsveckan i Visby.

“Självklart ska det 
vara på medeltids-

marknaden och alla 
måste ha medeltids-

kläder på sig!”
Fredrik Strange

Öppna klassen 

1. Tobias Nilsson, ”Got-
ländsk Mästare 2019” 
2. Fredrik Strange 
3. Tobias Johansson 

Resultat
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PRISVÄRD. Tobias Nilssons 

vinnarkoncept på hästen Totto.  

Eagle eye  
Öppna klassen 

1. Tobias Johansson 
Eagle eye

Debutant-/lärlings-

klassen  
1. Christian MorgerudPris för bästa verkning gick till Tobias Nilsson. 

Debutant-/lärlings-

klassen 
1. Siddy Johannsdottir 
2. Christian Morgerud 
3. Moa Drougge 

MODELLSKOR.      Skorna i öppna klassen. Skon till vänster 

är den dolda     demoskon som visades på plats.

Planering  

fortbildningen

Block 3: Behörighet, 
smittskydd 
22 november 2019
Block 6: Hovreparationer 
23–24 november 2019 
Block 5: Fölblocket 
våren 2020
Block 7: Hovsjukdomar 
våren 2020
Examen: 
sensommar/höst 
2020

SÖK HOVSLAGARE. Vi vill 
påminna alla som ännu 
inte ska$at ett konto på 
hemsidan att göra det. 

Föreningen  har 485 
medlemmar och hittills har 
endast ett 30-tal ska$at sig 
en inloggning. Om du 
ska$ar en inloggning 
lägger du samtidigt upp 
ditt företag i vår nya 
sökmotor Sök hovslagare, 
som är mer användarvän-
lig för hästägare.

UTBILDNING. I november 
planerar vi att ha nästa två 
blockutbildningar: Block 3 
Behörighet och smittskydd 
samt Block 6 Hovrepa-
rationer.

Blocken körs under samma 
helg: Block 3 den 22 
november och block 6 körs 
23–24 november. Är du 
intresserad av att delta så 
anmäl dig omgående! Håll 
utkik på hemsidan för aktuell 
information:
www.hovslagareforeningen.
se och klicka på "iken 
Utbildning/Fortbildningen.

Här hittar du information 
om vad de olika blocken 
innehåller och prisuppgi!er. 
Det är också här du hittar 
formuläret för anmälan. 

Chans att gå 

block 3 och 6 

i november

Fixa din  

inloggning  

på hemsidan



UTBILDNING. När den här 
tidningen görs pågår 
förberedelserna för EFFA 
Educational Event för 
fullt. I år är det Svenska 
Hovslagareföreningen 
som arrangerar eventet. 
Elever och lärare från 
olika hovslagarskolor i 
Sverige och Europa samlas 
på Axevalla Travbana i 
Skara.  Det blir bland 
annat föreläsningar, 
clinics, tävlingar, poäng-
promenad, grillning och 
kvällsdopp i lämplig sjö.
Vi hoppas kunna 
återkomma med ett litet 
bildreportage i nästa 
nummer av tidningen.

SHF värd för 

EFFA Educa-

tional Event

KONTAKTUPPGIFTER. Om du 
vet med dig att du aldrig 
får mejl från SHF så 
skicka ett mejl till 
kansliet@
hovslagareforeningen.se 
så att vi får din 
mejladress. 

Vi efterlyser 

mejladresser

ADRESSÄNDRING. Om du 
"yttar behöver vi ha din 
nya adress. Skicka ett mejl 
till: kansliet@
hovslagareforeningen.se
Detsamma gäller om du 
vidareutbildar dig. Hör av 
dig så vi kan uppdatera i 
”Sök hovslagare”.

Meddela din  

nya adress

Utbildning

Gesällen – kunskap och 

kvalitet för hästens bästa

Hovslagarmästare Filip 
Wiebe ansvarar för gesäll- och 
mästarprovsektionen inom 
SHF. Han vill slå ett slag för 
gesällen.

– Vi vill marknadsföra detta 
med gesällen och gärna skapa 
en större e!erfrågan på det, 
säger han.

– När du övar inför gesäll-
provet så övar du på saker som 
gör att du kan göra ganska 
mycket med en vanlig fab-
rikssko för att hjälpa och för-
bättra för den enskilda hästen. 
Det är ganska lätt att göra en 
tvärtå, du kan bredda en sida 
på en sko, om hoven är trasig 
så kan du slå upp ett extra 
sömhål i skon så du kan få på 
skon ändå. 

– Du kan optimera ditt ar-
bete på ett bättre sätt, förklarar 
Filip Wiebe. 

Många hästägare är ovetande 

om vilka möjligheter som 
#nns för att hjälpa hästen. 

Enlig Filip Wiebe ska man 
som kund kunna förvänta sig 
att den som har mer utbild-
ning ska kunna göra lite mer 
och han tycker det vore bra  
om hästägarna intresserade 
sig mer för att anlita gesäller.

– Jag har till exempel ganska 
många hästar som går och  
skruvar bakhovarna där jag 
har lite breddade skor bak så 
att de ska få lite stabilitet på 
bakbenen. Det gör jag på både 
tävlingshästar och på sådana 
som promenadrids.

Vad kan den enskilda hov-
slagaren göra för att marknads-
föra att den är gesäll?

– Jag hade nog marknadsfört 
mig med att jag kan vara "exib-
lare när jag skor, jag har större 
möjlighet att variera mig, jag 
har ett större spektra, säger 
Filip Wiebe.

Elin Bäcklund tog gesällen 
2015 och ser många fördelar 
med kunskapen hon fått.

– Den som har tagit gesällen 
har genomgått mycket smide 
och då får man lära sig alla de 
här modi#kationerna som du 
kan göra på en fabrikssko.

– Till exempel göra en bre-
dare sida, då har du förståelsen 
varför du gör en bredare sida 
och hur du gör det på olika 
sätt. 
Användbara knep

– Du kan göra så mycket 
mer för hästen när du väl har 
lärt dig alla de här småknepen. 
Behöver hästen en extra kappa 
för att den till exempel går och 
skruvar så att den "yttar på 
skon, då kan du dra en extra 
kappa. Det är sådant man får 
lära sig när man tar gesällbre-
vet. Och det handlar kanske 
inte bara om gesällen utan 
även om de tilläggsutbildnin-
gar som #nns. 

– I och med att vi gör hand-
smidda skor så får man 
förståelsen för hur en sko är 
uppbyggd och varför den är 
uppbyggd på det sättet till just 
den hästen.

– När jag har  allting med 
mig i bilen kan jag anpassa 
mig mycket mer e!er vad 
hästen behöver, säger Elin 
Bäcklund. Lisa Olsson

Hur kan man hjälpa den 
gamla och stela hästen 
att röra sig lättare? Och 
hur kan man stabilisera 
en häst som går och 
skruvar på bakbenen? 
Den som har tagit  
gesällen vet.

Elin Bäcklund: Därför varmskor jag
  

med värme  

och verktyg 

Detta har  

Elin Bäcklund i sin bil:

Ässja, falshammare, 
stämpelhammare, pritchel, 

 
bandslip/vinkelslip.
Exempel på  

vad hon kan göra:

Extra fals, extra/nya 
sömhål, hugga ut en sida, 
svetsa in ett material, 
tårikta, smida en över- 
rullning, göra broddhål

GESÄLL.   
Eli n Bäcklund.

MÄSTARE.  
Filip Wiebe.

Nyligen skrev Elin Bäcklund ett inlägg på facebook där hon 

förklarar varför hon valt att varmsko:

Varje dag 
stöter vi 
hovslagare på 

problem och utmaningar i 

oss tycker det är roligt att 
få en utmaning och lösa 
problem. För att kunna 
lösa dessa utmaningar 
enkelt utan att behöva ha 
tusentals beslag i bilen är 
det enkelt att ha en ässja, 
falshammare, svets med 

mera med sig. Skador 
som hästar får kräver ofta 
ett annat beslag än den 
normala fabriksskon som 
vi köper. Men har man 
rätt verktyg är det väldigt 

vanlig fabrikssko. 
Tänk vad lite värme kan 
göra! Och jag behöver 
aldrig boka om en 
skoning för att göra 
något extra för en häst.

”


