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 Program
Fredag 3 april
08.00-08.45 Registrering  
i Ankomsthallen.
Mingel med utställarna i 
Lyon Arena.
08.50 Mats hälsar 
välkommen i Goopsalen.
09.00 Lars Roepstorff 
föreläser i Goopsalen.
10.20 Paus för fika bland 
utställarna i Lyon arena.
10.50 Lars Roepstorff forts
12.30 Lunch och mingel 
med utställarna.
13.30 Black. Praktisk  
demonstration med 
Jonathan Nunn och  
Magnus Smederöd.
14.45 Fika i Lyon arena.
15.15-17.15   
Smidestävlingar och mingel 
med utställarna.
Diskutera med styrelseleda-
möter, till exempel gesällbrev 
och fortbildning.
Årets hovslagarbil.
15.30-16.30 Crossfit för 
hovslagare med  
Rose-Marie Clark.
18.30 Middag
Lördag 4 april
08.30 Ove Wattle föreläser  
i Goopsalen.
09.45 Paus för fika 
10.15 Ove Wattle fortsätter
11.30 Lunch och mingel 
med utställarna.
12.30 Henrik Jansson och 
Ove Wattle föreläser.
14.45 Fika i Lyon arena.
15.15-17.15    
Smidestävlingar och mingel 
med utställarna.  
Diskutera med styrelsen.                                            
Årets hovslagarbil.
15.30-16.30 Crossfit för 
hovslagare med Clark.
17.30 Utställarna stänger.
19.30-00.30 Festmiddag 
Söndag 5 april
09.30 Rose-Marie Clark 
föreläser och 
visar Rose foal shoe.
10.30 Kaffepaus
11.00 Årsmöte hålls
13.00 Avslutning, lunch.

Fullmatade 
Åbydagar!

Digert program. Snart är det 
dags. Tre fullmatade dagar 
väntar på Åbytravet. Förutom 
underlag med professor Lars 
Roepstorff och leg vet Ove 
Wattle serveras Black med 
Magnus Smederöd, smides-
tävlingar, god mat och härligt 
umgänge. 

En programpunkt i år är 
”diskutera med styrelseleda-
möter”. Ta chansen och ställ de 
frågor du har, till exempel om 
fortbildning och gesällbrev.

Hållbara hovslagare
Rose-Marie Clark kommer 

att presentera  crossfit-övningar 
som idrottsfysiolog Dr. Ida 
Kyrilis har tagit fram speciellt 
för hovslagare, för att hovslagare 

ska få en hållbar kropp. Det 
kommer att finnas möjlighet 
att prova på dessa övningar och 
man väljer själv om man vill 
vara ombytt eller inte.

Även i år kommer det att 
hållas en auktion under gala-
middagen till förmån för 
landslagen. Auktionsförrättare  
blir Magnus Smederöd, som 
hoppas på gott stöd till VM-
truppen .

Väl mött på årsmötet!

Kolla hemsidan  
för aktuell  
information!
hovslagareforeningen.se/
arsmote-2020-abytravet/

Underlag, skador, Black, och crossfit

Bäddat för Barhäng. Ny kunskap och inspiration i all ära 
men för många är också kontakten med kolleger en stor del av 
behållningen från årsmöteshelgen. Foto: Anders Norman



Landslagen klara 
för VM (och EM)Premiär för gesällen 

i grundutbildningen

Tack till vår sponsor!

examen meD goDkännanDe och gesäll på köpet. När Elin Moberg i början av året tog examen hade hon 
som första elev i Sverige också både kvalificerat sig till att ansöka om titeln Av Jordbruksverket 
godkänd hovslagare och klarat sitt gesällbrev.  Foto: Gunilla af Kleen

Kanarie-
öarna eller 
en ny bil?
Förmåner För hovslagare.
Du vet väl att du som 
medlem i SHF kan få del av 
en rad förmåner via 
Hantverkarnas Riks-
organisation. Vad sägs om 
att hyra lägenhet på Gran 
Canaria till förmånligt 
pris?

Går du och funderar på att 
köpa ny bil? Tidigare var 
det bara Peugeot som gav 
rabatt men numera har 
avtal tecknats även med 
Opel och det franska 
prestigemärket DS 
Automobiles. Upp till 26 
procents rabatt kan man få.

Eller  behöver du köpa 
verktyg. Du får 15 procent 
rabatt hos Swedol och 
Grolls. Information om 
hur du går tillväga för att få 
ta del av rabatten hittar du 
på hantverkarnas hemsida: 
www.hantverkarna.se/
medlem

Klicka på fliken 
”Medlemsförmåner”.

Den 4–7 juni står Sverige 
som värdland för Europeiska 
mästerskapen i Hovslageri, 
som ska hållas på 
Strömsholm. 

Magnus Smederöd är med i 
gruppen som planerar och or-
ganiserar det stora evene-
manget. Enligt honom börjar 
nu saker och ting falla på plats.

– Modellskorna är gjorda och 
nu håller vi på och letar efter ar-
dennerhästar till tävlingarna, 
säger Magnus.

– Det återstår förstås en hel 
del jobb för att knyta ihop allt-
ing, säger han.

Den 31 mars är sista dagen för 
lagen att anmäla sig. Några lag 
är redan anmälda, andra länder 
har hört av sig och sagt att de 
ska anmäla när deras landslag är 
på plats. 

– Det stora jobbet börjar ju 
först när lagen är anmälda och 
vi ska börja sätta ihop startlistor, 
säger Magnus.

Filmen som tagits fram för att 
göra reklam för EM är klar. Den 
ligger ute och finns att se bland 
annat i SHF:s facebookgrupp 
och på youtube. riskmeDveten. Emma 

Lindberg fick beröm på 
facebook för att hon använde 
skyddsglasögon.  

Hovslagarutbildningen inom 
Yrkeshögskolan förändras just 
nu i grunden. Från att ha varit 
tvåårig så är den nu treårig, 
något som SHF länge arbetat 
hårt för. 

– Äntligen! Nu händer det som 
vi har kämpat för så länge, säger 
ordförande, Mats Holmstedt.

Mycket praktik
Biologiska Yrkeshögskolan i 

Skara (BYS) var först med att 
nyligen examinera en kull som 

genomgått en treårig hovslagar-
utbildning. I och med sin exam-
en har eleven Elin Moberg 
klarat gesällprovet och är kvali-
ficerad att ansöka om den skyd-
dade titeln ”Av Jordbruksverket 
godkänd hovslagare”. Som God-
känd hovslagare ingår hon i 
djurhälsopersonalen. 

Det är första gången i Sverige 
som en nyutexaminerad elev är 
så välutbildad.

– Den treåriga utbildningen 
på BYS innehåller både smide 
och mycket praktik. Det gör att 

eleverna är ordentligt rustade 
med kunskap och erfarenhet när 
de ska ut och sko våra hästar, 
säger Mats Holmstedt.

– Att sko är ett hantverk och 
det lär man sig genom att arbeta 
praktiskt. SHF har länge drivit 
på för att få in mer praktik i ut-
bildningarna. Och nu ser vi re-
sultat! säger Mats Holmstedt. 

Skola som utvecklar sig
En som lyckades väl med sin 

examen på BYS är Elin Moberg 
från Töreboda. Hon är den första 
eleven någonsin i Sverige som 
kvalificerat sig både till gesällen 
och till titeln Godkänd hovsla-
gare inom sin grundutbildning.

– Det är jättekul. Vi har haft 
mycket bra lärare och mycket 
praktik. BYS försöker verkligen 
utveckla sig och gör allt för att få 
till en bra utbildning, säger Elin 
Moberg. Lisa Olsson

Som första hovslagarelev 
i Sverige kvalificerade 
sig Elin Moberg både till 
gesällbrev och titeln God-
känd hovslagare, när hon 
nyligen klarade sin exa-
men på BYS i Skara. 

“Äntligen! 
Nu händer det  

som vi i SHF 
kämpat för 
så länge! ” 

 Mats Holmstedt
ordförande 

Utbildning

kontaktuppgiFter. Kansliet 
saknar fortfarande 
mejladress till ett 50-tal 
medlemmar. Några har 
ingen mejladress och det 
respekterar vi. Men ni 
andra, dela med er av 
mejladressen för er egen 
skull! Då är du garanterad 
att få aktuell information 
direkt i din dator. Och 
utan att det kostar 
föreningen något extra. 
Om du vet med dig att du 
aldrig får mejl från SHF så 
skicka ett mejl till 
kansliet@
hovslagareforeningen.se 
Tack på förhand!

Mejl är enklare 
snabbare 
och billigare

Medlemsnytta

Fullt ös i smeDjan på BYs. Det var i år ovanligt många deltagare vid landslagsuttagningen, enligt 
domaren Magnus Smederöd. Foto: Anders Norman

Jesper Eurenius, Simon 
Bodner, Per Nilsson och 
Martin Bruks ska repre-
sentera Sverige på EM vid 
Strömsholm. De fyra top-
placerade i landslagsut-
tagningen kvalificerade 
sig nämligen samtidigt för 
var sin plats i EM.

Jesper Eurenius
Simon Bodner
Per Nilsson
Martin Bruks

Reserv: Timmy Hoas

Seniorlandslaget
Johannes Sandsten 
Elin Falk           Atlasson

Malin Hellbom
Ricard Stahre  
(Ricard saknas på bilden)
Reserv: Milton Engren

Lärlingslandslaget

Fyra tävlar 
på hemma-
plan i EM

Tolv lärlingar och tio seniorer 
gjorde upp om platserna i lands-
lagen när uttagningen avgjordes 
i smedjan på BYS i Skara den 8 
februari.

– Det är jätteroligt att det var 
så många intresserade, både del-
tagare och åskådare, säger en 
nöjd Magnus Smederöd som 

tillsammans med danska  
Michael Kukkonen var domare.  

– Lärlingarna kommer att sat-
sa på VM i Stoneleigh i England 
till hösten och de fyra som vann 
openklassen  har ju förutom VM 
också möjlighet att individuellt 
anmäla sig till EM, säger Mag-
nus Smederöd.



Bästa tipset.  Orolig häst 
som inte gillar hovslagare? 
Inga problem. Låt skoningen 
bli en fest. En betesreducer-
are med en slicksten i botten 
kan råda bot på det mesta. 
Men tänk på smittorisken. 
Låt hästägaren stå för både 
munkorgen och slickstenen så 
att eventuella smittor inte förs 
vidare till nästa stall.

Vem får sko häst som 
har hovbensrotation?
Det kom en fråga

Ämne: Hovbensrotation
Meddelande:
Hej, 
Får en icke godkänd hov- 
slagare verka och sko en 
häst med hovbensrotation?

Fortbildningen
Block 7: Hovsjukdomar 
ev juni 2020
Examen: 
sensommar/höst 2020

utBilDning.  Nu är det bara 
Block 5, Fölkorrigering, kvar 
i nuvarande omgång i 
fortbildningen. Block 5 
planeras till början på juni 
och därefter blir det examen 
i slutet av sommaren eller 
början av hösten.
    Därefter är ännu inget 
planerat. För att föreningen 
ska kunna dra igång en ny 
omgång av fortbildningen 
krävs att det finns ett visst 
antal intresserade. Det finns 
en intresselista med några 
namn på men det behöver 
bli fler innan vi kan starta.  

Är du intresserad av att gå 
fortbildningen så anmäl dig 
via mejl till kansliet. 

Har du redan gått blocken 
är du välkommen som 
åhörare till en kostnad av  
1 500 kronor. 

Vill du också 
gå SHF:s 
fortbildning?

Michael Knaps svarar här på 
uppdrag av Mats Holmstedt, 
ordförande i SHF. Svaret kan 
vara intressant för fler än 
frågeställaren så här kommer 
det i sin helhet:
 
Hej!
När man får en fråga som är 
lite svår att besvara brukar man 
säga att ”det var en bra fråga”. 
Eventuellt för att få lite mera 
tid att hitta ett svar? Din fråga 
hör till ovanstående kategori.

Jag som svarar på frågan var  
Svenska Hovslagareförenin-
gens ordförande 2009–2013. 
Under denna tid var jag på ett 
antal möten på Jordbruksver-
ket (SJV) och ingick i två refe-
rensgrupper angående lagen 
om djurhälsopersonal.

Att frågan är svår att svara på 
direkt beror delvis på att Jord-
bruksverket från början (2010) 
gick ut med en lista över sjuk-
domar som icke-godkända 
hovslagare inte fick syssla med. 
Efter en tid togs listan bort  
eftersom SJV tydligen inte 
hade mandat att besluta om 
det. Eftersom SJV på tre träffar 
som SHF anordnade för våra 
medlemmar (och alla andra 
intresserade hovslagare) la 
fram listan som ett krav blev 
det stor förvirring i hovsla-
garkåren när den plötsligt inte 
gällde längre.

Samtidigt är det min person-
liga åsikt att SJV på deras hem-
sida inte var så bra på att dels ta 
bort felaktig information och 
dels inte var så bra på att fak-
tiskt förmedla vad som gällde.

I lagen om djurhälsopersonal 
finns ett behandlingsförbud 
som gäller för hovslagare som 
inte är godkända av SJV. Punkt-

erna i behandlingsförbudet 
finns nedan i texten kopierad 
från SJV:s hemsida (den 19 
januari 2020).

Numera (och egentligen från 
början) är det enbart behand-
lingsförbudet som skiljer mel-
lan godkända och icke-god-
kända hovslagare. Att verka 
och sko en fånghov innebär 
normalt inte att man utför ett 
operativt ingrepp. Samtidigt är 
begreppet operativt ingrepp 
inte helt lätt att tyda. Jag menar 
att operativa ingrepp innebär 
ingrepp i levande vävnad. Be-
handlingen (verkningen/sko-
ningen) får varken vara olämp-
lig eller hindra att hästen 
genom behandlingen får ade-
kvat veterinärvård.

Observera att SJV har beslu-

tat om ett generellt undantag 
för förbudet att sko sederade 
hästar. Alla hovslagare får sko/
verka sederade hästar.

Enligt min uppfattning kan 
det inte vara ett brott mot be-
handlingsförbudet för en icke-
godkänd hovslagare att sko en 
häst med hovbensrotation. Jag 
har i telefonsamtal med Ulrika 
Bergman, Jordbruksverket fått 
stöd för min uppfattning.

Alla yrkesverksamma hovsla-
gare har ett eget ansvar för sina 
arbeten. Om en hovslagare 
som inte är godkänd av SJV 
gör fel finns risk att denna blir 
åtalad för djurplågeri. En god-
känd hovslagare anmäls i första 
hand till djurhälsopersonalens 
ansvarsnämnd. 

 Michael Knap

  

Hovslagare utan godkännande
För att arbeta som hovslagare 
utan godkännande krävs ingen 
specifik utbildning. Du omfat-
tas dock av behandlingsförbu-
det som innebär att du
l inte får utföra operativa 
ingrepp eller ge injektioner
l inte får utföra behandlingar 
som kan orsaka ett lidande 
som inte kan anses obetydligt
l inte får behandla djur som 
har fått lugnande medel, är 
sövda eller är lokalbedövade 
genom injektion
l inte får behandla djur som 
kan misstänkas ha en epizooti 
eller en zoonos

Trots förbudet att behandla 
djur som fått lugnande medel 
finns det ett generellt undantag 
som innebär att du som är 
hovslagare utan godkännande 
får verka och sko hästar som 
har fått lugnande medel.
Trots behandlingsförbudet 
får du utföra brådskande 
åtgärder för att rädda ett djurs 
liv eller att lindra dess lidande. 
Observera att det i slutänden 
är en domstol som avgör om 
ett specifikt fall verkligen var 
så brådskande att det var mo-
tiverat att bryta mot behand-
lingsförbudet.

Läs mer på: www.jordbruksverket.se 
Sök på ”behandlingsförbudet hovslagare”

Frisk 
hov med 
normalt 
läge på 
hovbenet.
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