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Årsmöte på Åby
Årsmötet 2020 skulle ägt rum 
på Åbytravet i Göteborg, men 
corona satte stopp. Nu ger 
vi Åby en ny chans, så boka 
redan nu in 1-3 april! 

Vi räknar med samma tema 
som sist, nämligen Underlag. 
Både professor Lars Roeps-

tor! och leg vet Ove Wattle 
har tackat ja till att föreläsa.

När vi inspekterade lokaler-
na på Åby inför årsmötet 2020 
var de lyriska.

 – Det är perfekt! Allt "nns 
under samma tak och man 
behöver i princip aldrig gå 

utomhus, tyckte vi då.
All information om anmälan, 

hotellbokning och beställning 
av matkuponger och festbiljett 
kommer att "nnas på hem-
sidan: 
https://hovslagareforeningen.
se/arsmote-2022-abytravet/

Yes! Nu är coronarest-
riktionerna borttagna 
och vi kan planera för 

en massa roligt nästa år. 
2022 är året då föreningen 

fyller 50 år och det vill vi ska 
prägla mycket under året. 

Bland annat har vi tagit fram 
en logga för att uppmärk-
samma vårt jubileum. Men 
vi behöver också hjälp av er 
som var med förr. Har du 
någon dråplig historia att 
dela med dig av så hör då av 
dig till kansliet och berätta. 
Och har du gamla bilder så 
mejla dem till kansliet.

Vi har laddat för ett 
innehållsrikt år: Först ut är 
landslagsuttagningen på BYS 
i början av februari. Sen blir 
det årsmöte på Åby någon 
gång i månadsski#et mars–
april.

I juni blir det internationellt 
när vi arrangerar EM på 
Strömsholm med deltagare 
från många länder. 

Nästa höst blir det grande 
"nale, då vi slår ihop 
höstmötet med en 50-årsfest 
och "rar i dagarna tre i 
vackra Tällberg i Dalarna.

Det ska bli så roligt och jag 
ser verkligen fram emot att vi 
ska kunna trä!as igen.

Så tills nästa 
gång vi ses,  
ta väl hand  
om er!

Mats 
Holmstedt 
Ordförande

Äntligen 

kan vi dra 

igång igen!

Ordförande har ordet

IDYLL VID SILJAN. Tällberg och Dalarna är lite av ett hantverks-

centrum i Sverige och vi räknar med att kunna erbjuda intressanta 
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Nästa år fyller för-
eningen 50 år. Det 
kommer att uppmärk-

sammas på $era sätt men redan 
nu står det klart att den stora 
fördelsedagsfesten kommer att 
hållas i Tällberg. 

Höstmötet slås ihop med 50-
årsfesten och det blir "rande i 
dagarna tre. Det kommer att bli 
mycket nostalgi och tillbaka-
blickar. Förutom festen blir det 
ut$ykter och föreläsningar. 

Föreningen har hyrt hela det 
aktuella hotellet. Det kommer 
att vara ett begränsat antal plat-
ser, så den som vill delta behöver 
anmäla sig i god tid och också 
betala in en föranmälningsav-
gi#. Hela kostnaden för helgen 
ska också vara betald ett par 
månader innan själva evene-
manget.

Mer information kommer 
framöver men boka alltså redan 
nu in helgen den 7-9 oktober 
2022. 

... och 50-årsfest i vackra Tällberg

JUBILEUM. Så här kommer SHF-
loggan att se ut under nästa år. 
Även den årliga medlemsdekalen 
kommer att se ut så här, för att 
uppmärksamma SHF:s jubileum.

Får vi presentera 50-årsloggan

Var du med i föreningen på 
1900-talet? Hur var det på 
årsmötena? Vad gjorde ni? 
Och har du bilder från förr? 

Vi planerar ett bildspel med 
minnen från svunna tider. Hur 

var det på 70-, 80- och 90-talet? 
Finns bilder från första Euro-
peiska Mästerskapet på Balders-
näs? Var du med på första fort-
bildningsomgången år 2000? 
Eller har du bilder från något 

årsmöte eller en dråplig fest?
Dela med dig!!! Mejla dina 

bilder till kansliet@hovslagare-
foreningen.se så att $er kan få 
glädje av dem och gotta sig i 
nostalgi!

Dela med dig av gamla SHF-bilder



Vad gör du med tjuriga 
kunder som inte betalar? Att 
dra av skorna igen är ingen 
lösning. Straffa inte hästen. 
Det är den som ska betala 
fakturan du ska ställa krav 
på! 

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. 
Om man hittar något i stallet 
som är värt ungefär lika 
mycket, kan man ta med sig 
det som kompensation?

– 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.

Se till att få betalt!
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.

60 kr för påminnelse
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. 

Ta hjälp med inkasso
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?

Är det värt besväret?
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.

 Lisa Olsson
Fotnot: Exempel på inkasso-
byråer är Intrum och Svea. 
www.intrum.se/foretagstjanster/
vara-tjanster/digital-inkasso/
https://www.svea.com/se/sv/
foretag/inkasso/ 

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. Fo
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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.

– Vi 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. 

Källa: Swedbank och Visma-

spcs

Läs mer här: 

privat/en-battre-framtid/

foretagande/sa-gor-du-nar-

”... om inte heller ett 
inkassokrav gör 

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

åt den kunden”
 Louise Kjellberg, 

jurist

Landslags-

uttagning  

på BYS

HOPPLÖST LÄGE? Illustration: Pixabay

 
De olika stegen 

Avtal/beställning 

 Faktura 

Betalningspåminnelse 

Inkassokrav 

Betalningsföreläggande    
    (Kronofogden)



FÖRNYBART.  
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FORTBILDNING. Intresset för att 
delta på SHF:s fortbildning är 
stort, så stort att deltagarna 
kommer att delas upp i två 
grupper. 

Den första gruppen går 
Block 1 den 19-21 november. 

Nästa tillfälle blir någon gång 
e#er nyår. Datum är ännu inte 
fastställt. 

Ni som anmält er kommer 
att få information. Ni som 
ännu inte anmält er – gör det!

De som tidigare gått Block 1 

är välkomna som så kallade 
åhörare för att få en repetition 
och friska upp kunskaperna. 
Läs mer om blocken och 
anmäl dig här: 

se/anmalan/ 

Ny chans efter nyår att gå block1

Missat tidigare 
medlemssidor?Vad har du varit med om? 

 

kansliet@hovslagareforeningen.se

Funderar du på att vi-
dareutbilda dig? Gå SHF:s 
fortbildning kanske? 

På Hantverkarnas hemsida 
"nns $era stipendier som är 
möjliga att söka för hovslagare 
som vill vidare i yrket. Många 
stipendier ska sökas i början 
av året så förbered dig genom 
att redan nu gå in på Hant-
verkarnas hemsida. Bland de 
stipendier som "nns att söka 
"nns följande:

Fabrikör JL Eklunds 
hantverksstiftelse delar ut 
stipendier till personer under 
35 år för vidareutbildning i 
ett hantverksyrke. Den som 

söker ska ha yrkeskompetens 
motsvarande gesällbrev.

Bor du i Gävle kan du 
söka hos -
förening. 

Tandläkare Elma Levins 
minnesfond delar ut stipen-
dium för studier i minst ett 
läsår till ogi#a kvinnor under 
35 år och som har en framtida 
försörjningsmöjlighet i yrket.

Halmstads Hantverks- och 
Industriförening delar årligen 
ut ett stipendium på 10 000 
kronor till en engagerad hant-
verkare/företagare i Halmstad 
med omnejd, för att utbilda 
sig och utveckla sitt hantverk.

Umeå Fabriks- och Hant-
verksförening delar årligen 
ut 10 000 kronor till någon 
verksam i Umeå kommun 
som genom sin utbildning 
och verksamhet har fört hant-
verkstraditionen vidare. 

Hantverksstiftelsen i Kat-
rineholm delar årligen ut 
stipendier till personer som 
utbildar/förkovrar sig inom 
hantverksyrken och som har 
anknytning till Katrineholm 
med omnejd.

Fler stipendier och mer om 
ansökan hittar du på:

https://www.hantverkarna.
se/utbildning-stipendier

Dags att förbereda stipendieansökan

För att pigga upp i höst- och 
vintermörkret ordnar förenin-
gen ett medlemslotteri.
 Det som lottas ut är:
Skostol: Aluminium Atlanta

Ässja: Blacksmith H2 Forge

Verktång: GE 15´´

Nittång: GE curved

Förkläde: 3rd Millenium 

Hovstöd: Hoofjack standard

Alla medlemmar har möj-
lighet att vinna. Lottdragnin-
gen kommer att sändas ”live”  
via nätet. Kolla hemsidan för 
dag och tid!

Namn på vinnarna presen-
teras på hemsidan och i nästa 
nummer av tidningen.

Lotteri tröst för inställt höstmöte

Blir det 530 

medlemmar 

innan nyår?

REKORDMÅNGA? Vid förra 

Ett par personer till har hört 

BÄSTA TIPSET 6.  
Hur gör du när du ska 

fakturera arbete med till 

exempel en hovböld eller en 

Har du ett enhetspris och 

tar en fast summa eller har 

du ingen färdig ”plan” och 

Jobb med sjukdomar kan 

arbetet inkluderar även 

undersökning och adekvat 

Ett tips är att du bestäm-

mer dig för ett minutpris (till 

exempel 28 kr per minut + 

moms) och fakturera antal 

Undersökning och eventu-

Kunden betalar 700 kr inklu-

tillkommer material som till 

och sula eller vad du annars 

använder samt naturligtvis 

SKADAD HOV behandlad 


