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Nya i styrelsen: Vem är du och hur ser du på ditt styrelseuppdrag?

Fredrik  
Råberg
45 år
Björbo, 
Dalarna 

Min dotter 
började med 
hästar och då stötte jag på 
hovslagare och blev barn-
sligt förtjust i hantverket. 
Jag har gått som lärling 
hos Mats Holmstedt, sen 
två år på Strömsholm och 
därefter tilläggsutbildnin-
gen på Wången.
Jag har själv alltid tyckt att 
det är svårt att veta vad 
föreningen håller på med 
och vill medverka till att 
synliggöra det, bli bättre på 
att dela med oss av det vi 
gör. Vill också skapa hjälp-
medel för medlemmar, till 
exempel hygienplanering 
och smittskyddsmallar.

Ricard 
Stahre
30 år
Hallsta- 
hammar, 
Västmanland 

Jag är från 
början en hästmänniska 
som inte visste vad jag 
skulle bli, förrän jag träffade  
min mäster, Martin Bruks. 
Jag är utbildad på Lerums 
hovslagarutbildning och 
gick som lärling med Martin 
Bruks. I styrelsen vill jag 
först och främst försöka 
engagera mig. Sen får jag 
kanske som ny känna in 
litegrann först för att få en 
upp fattning om hur det är. 
Jag tycker att utbildning 
och tävling är särskilt 
intressant, men alla bitar 
inom föreningen är in-
tressanta. 

Magnus 
Borking
53 år
Sura- 
hammar, 
Västmanland 

Jag blev 
hovslagare senare i livet, 
intresset växte av att vi haft 
hästar i många år. Jag gick 
den 3 åriga utbildningen på 
Strömsholm. 
Om man vill vara med och 
utveckla och förändra så 
ska man göra det inifrån 
istället för att stå utanför 
och ha åsikter. 
Jag vill jobba för att få in 

 

blir vi.

Nya styrelsen
Ordförande: 
Mats Holmstedt
Vice ordförande: 
Mikaela Hallstedt
Kassör:  Christian 
              Martinius
Ledamot: Malin Alldén
Ledamot: Pär Hopman     
Ledamot: Kasper 
                Lillemose
Ledamot: Fredrik  
 Råberg    
Ersättare: Ricard Stahre
Ersättare: Magnus 
 Borking
Avgått ur styrelsen
Johanna Svensson 
Marlene Svanlund 
Zeta Hallberg
Valberedningen
John Forbord,  
sammankallande,  
samt Johan Mård och
Helena Andersson

Inkludera mera
Inkludera varandra genom akti-

va handlingar. Ge stöd till den 
som är utsatt. Bara den som är ut-
satt kan de!niera hur det känns. 

Det var en del av budskapet när 
Lisa Andersson Tengnér föreläste 
på SHF:s årsmöte på Åby. 

”Hur känns det att bli exklu-
derad, att det blir skämt på min 
bekostnad? Varför utsätts jag?” 

Att känna sig utanför bryter ner 
människor. Om någon känner sig 
kränkt kan ingen annan säga att 
den känslan är fel. Om känslan 
!nns där kommer den att påverka 
oss. Känslan av utanförskap och 
osäkerhet stressar hjärnan och gör 
att vi börjar tvivla på oss själva och 
tappar sjävförtroende och vår 
kreativitet. Även saker som suckar 
eller kommentarer kan få snabb 
och stor e"ekt på individen. 

Men om människor känner sig 

trygga kan hjärnan ha fokus på 
andra saker än läsa av och hantera 
situationen, som sina arbetsupp-
gi#er. Trygghet skapas av respekt 
och vänlighet, när vi inkluderas, 
får vara med, när vi inte är på 
spänn på vad som kan hända, utan 
vi känner tillit till de vi har runt 
oss. Inkludering är aktiva hand-
lingar. Den som har mer makt har 
mer ansvar, talar till exempel om 
för en ny hur allt funkar. 

Till slut, medlemmarnas tips till 
varandra: ”Så här kan vi alla bidra 
till bättre klimat i branschen”:
Kom ihåg att alla varit nya i 
yrket någon gång. Kommunika-
tion är nyckeln. Uppmuntra 
istället för att klandra. Alla gör 
fel och missbedömer ibland. 
Säg ifrån. Respektera olikheter. 
Stötta varandra. Prata mun mot 
mun istället för att gömma dig 
bakom en skärm. 

Föreningen fyller ju 50 år 
i år och det hade vi tänkt 

!ra under en helg i Tällberg, 
Dalarna. Nu blir det tyvärr 
inte så.

Vi hade bokat ett helt 
hotell, liveband, studiedag 
och föreläsare.

E#er pandemin är hotellen 
angelägna om att få in sina 
pengar. Vi måste därför 
avboka senast två månader 
innan (början av augusti). 
Dessutom skulle alla som 
anmält sig faktureras och alla 
skulle betala i god tid innan. 
Juli är semestermånad och vi 
var redan i slutet av maj. 

Vi har hållit på och 
informera, annonsera och 
mejla ut om festen sen i 
vintras, med klent resultat.

Vi hade hoppats på 200 
deltagare, men e#er ett 
halvår hade vi bara cirka 40 
anmälda.

Det var helt enkelt för stor 
risk och för mycket pengar 
för att styrelsen skulle våga 
chansa. Det är tråkigt men 
man kan bara konstatera att 
det visade intresset bland 
medlemmarna har varit lågt.
Vi får se om vi kan rädda 
hem en 50-årsfest på något 
annat sätt. Nu ser vi fram 
emot SM i september, men 
först en skön 
sommar.
Ta hand om 
varandra! 

Mats 
Holmstedt 
Ordförande

Därför ställde 

vi in festen  

i Tällberg

Ordförande har ordet



Börje Wetterlind 

utsedd till ny  

hedersmedlem

Hästar har 
alltid fun-

nits i Börjes liv.
Från tidig ålder 

hjälpte han till med arbetet på gården, belägen på vackra Visingsö. Det har-vades och såddes med familjens kallblod. Hans föräldrar lärde alla syskon att bli händiga och stå på egna ben
Yrkesmässigt gick han från att vara målarlärling hos morbror till det stora bilintresset, som bilmekaniker i Jönköping. 

Senare for Börje tillbaka till Visingsö för att ta jobb som hästskötare hos Lars Roempke. Där !ck han laga vagnar och köra turister i remmalagen. Han åkte också till ”Erik sadel-makare” i Gränna för att få lagat selar. En dag ville Börje ha sitt egna remmalagsspann, byggde sig en vagn, och for till Erik för att få två selar tillverkade. Svaret från Erik blev då att han tyckte Börje var händig nog att tillverka dem själv som lärling hos honom.

Då Börje alltid ha" ett intres-se att sy blev det en sporre att gå som lärling hos Erik; sådana platser anordnades hos arbets-förmedlingen. Dock tyckte ar-betsförmedlingen att det inte var någon god idé med lärlings-plats, på grund av Eriks ålder. De föreslog istället en utbild-ning som hovslagare. Bristen på hovslagare var på denna tiden mycket stor.
Så kom det sig att Börje bör-jade på Hovslagarskolan i Skara i början av 80-talet.
Idag är Börje ägare av en av Sveriges äldsta grossistföretag 

inom hovslageriyrket. BeWe horseshoes ligger belägen på Angarns Rörby Hästgård, strax utanför Vallentuna.
Där driver också hans sambo, Madeleine Smith, träning av galoppörer.

Då Börje började arbeta som hovslagare fann han det svårt att hitta verktyg som höll hög kvalité.
Därför åkte han själv över till USA och köpte verktyg. E"er-frågan på verktyg bland hans vänner var stor och många bad honom köpa med sig även till dem. Så kom det sig att han 1987 öppnade sin hovslageri-butik.

Slumpen gjorde att det just blev Vallentuna som blev nästa hem för Börje. Han hade jobbat i sex månader som lärare på Skaras hovslagarskola då Kaj Bergström frågade om han ville ta hand om hans kundkrets, då Kaj själv skulle resa utomlands ett tag. Således blev Börje kvar i området.

Strax innan examen från hov-slagarskolan kom Stig Bruun, föreningens dåvarande ord-förande, och informerade om föreningen. Det väckte Börjes intresse för föreningen, han 

Börje – kvalitetsmedveten pionjär

blev medlem och även senare styrelseledamot.
Som medlem kände Börje att samhörigheten betydde myck-et. Chansen att få vidareutbilda sig var viktig. Då fanns det in-tressanta kurser på Ultuna, dit bland annat veterinärer från hela Sverige kom och föreläste.På den tiden var de stora frågorna att utveckla utbildnin-gen, att få bättre lönsamhet i att arbeta som hovslagare och få #er att starta företag.

ÖSTERTORPS STUTERI 1988.  

Så kom det sig 
att Börje Wetterlind 
1987 öppnade sin 
hovslageributik.

TRE RÖSTER OM
BÖRJE WETTERLIND:

VISINGSÖ 1983. 
GALOPPÖRER. 

Då Börje satt som styrelse-medlem ordnade han och ord-förande, Åke Rosén, ett möte med Jordbruksdepartementet angående arbete med att få en auktorisering av hovslagare.

Sedan dess har det skett en enorm utveckling inom yrket. Fler hjälpmedel har tagits fram och hovslageri bedrivs mer seriöst och med en ekonomisk tanke bakom så att #er kan leva på sitt yrke. 

Börje tycker att dagens hov-slagare bör tänka över sin ar-betssituation. Han rekommen-derar att de som har möjlighet öppnar smedja hemma och låter kunderna komma dit, al-ternativt starta ett samarbete med tex större gårdar och/eller veterinärer. 
– Det !nns många fördelar, inte minst kroppsligt be-sparande, att ha en fast plats att jobba på, säger Börje Wetter-lind.

Se proffsen 

sko på EM!
Åk på ut#ykt några dagar i juni och njut av att se hur pro$sen svettas när de gör upp om  EM-

titlarna. 16 lag är anmälda och #era utställare !nns på plats. Dessutom pågår 
nationaldags-tävlingarna samtidigt på Strömsholm så det är internationell hästfest 

PASSION. 

Stort intresse för 

fölkorrigeringsblocket

Två nya  

Årets gesäller
BÄST I TEST.  Elin Moberg är 
Årets gesäll 2020 och 
Johannes Sandsten Atlason 
är Årets gesäll 2021. De 
båda tilldelades diplom 
under årsmötet i månad-
ski#et april/maj. 

Svenske Jesper Eriksson 
Eurenius tog hem en hed-
rande femteplats i EM på 
Strömsholm. Vann gjorde 
engelsmannen Matt Randles 
och tvåa blev Steven Beane, 
också från Storbritannien. 

 

Ett par dagar 
e#er EM, 

som hölls den 
3-6 juni, pustar 
tävlingsledare 

hovslagarmäster Magnus 
Smederöd ut. 

Drygt 50 tävlande, eliten i Eu-
ropa, ställde upp i jättearrange-
manget. Trots en del strul i bör-
jan så är Magnus mer än nöjd.

– Det har varit helt fantastiskt! 
Hästarna har varit grymma och 
vi har fått mycket beröm. 

– Vi har satt en standard på 
EM som jag tror att de andra 
länderna kommer att få följa  
för att inte sänka standarden på 
EM. Vi har fått in mer hästar 
att sko och skoning i program-
met. Det är det alla vill ha. Tidi- 
gare har det varit mer av smide, 
säger Magnus.

Domaren imponerad
Hästarna har varit tålmodiga, 

lugna och snälla och det har 
varit bra kvalitet på hovarna 
genom hela tävlingen.

– Vi hade 13 islänningar som 
vi !ck mycket beröm för. De 
kommer in och står ganska 
länge, även om de har ett lunch-
break så ska de in igen sen och 
ska stå länge till. Det var de bäs-
ta hästar som domaren And- 
rew Casserly, från England,  
hade varit med om. Och då har 
han ändå varit domare i 40 år, 
säger Magnus. 

– Även ardennerna och halv-
bloden var kanon, även om 
det alltid är någon som tappar 
tålamodet i allt oljud och stoj, 
fortsätter han.

Ska han sammanfatta helgen 
så har det $utit på bra.

– Vi har fått bra respons. Det 
är alltid ”små bränder” som upp- 
står men vi som har hållt på 

Grattis Jesper – femma i EM! 

med det här så länge, vi hittar 
alltid lösningar på de problem 
som blir. 

Många års arrangemang av 
SM har gett erfarenhet och gjort 
gruppen till problemlösare.

När de kom till Strömsholm 
hade de regnet emot sig 
och bilar körde fast i leran. 
– De !ck stryka $era hopp- 
klasser på nationaldagstävlin-
garna för underlaget var för 
dåligt. Det var ju bottenlöst, 
berättar Magnus. 

Tävlingarna räddades av ett 
stort, bra tält.

Elever från $era hovslagar-
skolor ställde upp som funk-
tionärer, höll i hästar och höll 
rent på tävlingsplatsen.

– En stor eloge till dem, säger 
Magnus. 

Nöjda deltagare
De tävlingsansvariga hade en 

vision av hur de ville att pro-
grammet för tävlingarna skulle 
se ut. Magnus själv har arbetat 
med det här sen 2018. Det är 
första EM där man fått sko så 
mycket hästar. 

– Många av de internationel-
la deltagarna har kommit fram 
och tackat och tyckt att det 
varit ett fantastiskt EM, säger 
Magnus. 

Bästa minnet från helgen är 
hästarna, hur de har skött sig. 

BÄST I EUROPA.  Från vänster, vinnare Matt Randles, Storbritannien, tvåa Steven Beane, också 
Storbritannien, trea Sergio Pérez, Katalonien/Spanien, fyra David ibáñez, också Katalonien/Spanien 
och så svenske Jesper Eriksson Eurenius på en hedrande femteplats.  Foto: Malin Alldén

PRAKTIK.  På lördagen var kursdeltagarna på Västerbo travstuteri 
för att omsätta teori i praktiken.  Foto: Henrik Jansson

– Det är det man är mest 
stressad över, att hästarna inte 
ska !xa det. 

– Vi hade också hoppats på 
lite $er deltagare. Och tyvärr 
uteblev den stora publiken. 
Utställarna hade inte så många 
besökare som vi hade hoppats, 
så att landets hovslagare inte 
kom för att titta var lite tråkigt. 

Men i det stora hela är han 
väldigt nöjd.

Till sist meddelar Magnus att 
han i och med att EM är över, 
kliver av som tävlingsledare.

– Ja, det här var det sista. Mitt 
mål med tävlingarna har varit 
att vi ska utbilda hovslagarna 
och att det ska !nnas en röd 
tråd i de tävlingar som varit,  
att de ska vara mer förberedda 
för att kunna tävla utomlands 
mot internationellt motstånd. 
Att träna tillsammans och få en 

bättre laganda och skapa kon-
takter. Det tycker jag att vi har 
lyckats med. Domarna som va-
rit här genom åren har tyckt att 
det är fantastiskt här. 

Slutligen vill Magnus Smede-
röd rikta ett stort tack till alla 
som varit med och hjälpt till 
med tävlingarna: funktion-
ärer, sponsorer och inte minst 
hästägare. 

 Lisa Olsson

ELIN MOBERG. 
Årets gesäll 
2020.

JOHANNES 
SANDSTEN 
ATLASON. Årets 
gesäll 2021.

HEDERSKNYFFEL. Börje 
Wetterlind utsågs vid 
årsmötet till hedersmedlem 
med motiveringen:  
”Har med mångårigt 
engagemang och stor 
drivkra# arbetat för, stöttat 
och sponsrat föreningen och 
dess aktiviteter.”

MER OM BÖRJE WETTERLIND... 
... kan du läsa i förra numret 
av Hovslagarmagasinet.

Smides-clinic för kvinnor 

med Julia Cheney

“Vi har satt en  
standard på EM  

som jag tror  
de andra länderna 

kommer att få följa.”   
 

Magnus Smederöd
Tävlingsledare EM 2022

Kom och smid med oss!
Ni kvinnor som vill fördjupa 

era kunskaper i smide, se hit!
Den 12–13 augusti hålls en 

clinic på Wången med Julia 
Cheney. 

Huvudtemat är träning, tips 
och hjälp inför gesäll- och 
mästarbrev, men ni kommer 
också ha chans att utgå ifrån 
era speci!ka önskemål om 
vad ni vill ha hjälp med.

Vi börjar på fredagen klock-
an 12, och avslutar på lörda-
gen vid 16-tiden. På fredag 
kväll äter vi middag tillsam-
mans. Boende kan ordnas på 
Wången. 

Clinicen kommer att kosta 
någonstans runt 3 500–4 000 
kronor. Kostnader för mat 
och boende tillkommer.

Är du intresserad så mejla 
kansliet så får du all informa-
tion du behöver.

kansliet@
hovslagareforeningen.se

Fjorton deltagare och två så 
kallade åhörare var med när 
block 5, fölkorrigering hölls 
den 3-4 juni. 

På fredagen höll man till 
på SLU där leg veterinär Ove 
Wattle och hovslagarmäster 
Henrik Jansson varvade teo-
ri med övningar på döben. 
Nästa dag spenderades på 
Västerbo travstuteri där alla 

!ck prova på att arbeta med 
levande föl.

EFTER...  ... och före. 

Vill du gå SHF:s alla block?

Vi planerar att eventuellt 
köra Block 1, kanske i slutet 
på sommaren eller början av 
hösten. I vintras hölls block 1 
i två omgångar. På grund av 
corona blev det tyvärr många 
avhopp. 

För dem som missade då, 
och eventuellt nytillkomna 
som vill vara med, !nns nu en 

ny chans. Vill du vara med så 
anmäl dig snarast genom ett 
mejl till kansliet.

SHF:s fortbildning består av 
sju block. Först måste man gå 
Block 1, däre#er kan man gå 
övriga block i valfri ordning.

Läs mer om fortbildningen 
på hemsidan under $iken Ut-
bildning/Fortbildningen.

Medlemsnytta

HALLÅ DÄR ... 
Jesper 
Eriksson 
Eurenius, som 
blev femma  
i EM.

 
Vad har du för tankar an- 
gående din placering i EM?
– Jag känner mig ganska nöjd. 
De som var framför mig var väl-
digt duktiga och det kändes som 
om de var lite, lite bättre. 
– När jag började träna för täv-
lingen för två månader sen var 

min ambition att komma till 
semi!nal. Jag tycker inte att jag 
har tävlat tillräckligt mycket de 
sista åren och inte stått så myck-
et i smedjan heller. Jag tyckte det 
var jätterolig träning, givande 
att träna med kompisar men 
också själv. 
– Själva EM var en jättespän-
nande tävling, väldigt roligt upp-
lägg som Magnus och SHF lycka- 
des genomföra. Det var härlig 
atmosfär på tävlingsplatsen, så 
resan dit har varit jättekul och 
väl där var det en toppentillställ-
ning på alla sätt och vis.

BÄST. Islänningarna var de 
bästa hästar domare And- 
rew Casserly varit med om. 



Missat tidigare 
medlemssidor?
Ingen fara. Logga in på 
hemsidan så hittar du 
medlemssidorna från 
2017 och framåt där.

Vad har du varit med om? 
Har du något intressant, lärorikt, upprörande, roligt  

eller dråpligt som du vill dela med dig av till kolleger? 
Skicka tips eller önskemål om artikelinnehåll till:

kansliet@hovslagareforeningen.se

SHF växer 

– nu räknar 

vi in 536 st
REKORDMÅNGA IGEN. Vid 
årsskiftet hade föreningen 
535 medlemmar. 

När denna tidning skickas 
för tryck (läs 10 juni) har 
föreningen 536 medlemmar 
och några nya på väg in. 

Varmt välkomna ni som 
är nya!

Ladda för SM 

på Flyinge  

i september

TÄVLING.  Den 23-25 
september blir det SM i 
hovslageri. Tävlingarna hålls 
på Flyinge i samband med 
deras så kallade Nordic 
Hoof Summit, som är ett 
event öppet för hovslagare, 
veterinärer, uppfödare, 
hästägare och alla som är 
intresserade av hästens 
hovar.  Det blir föreläsningar 
av både svenska och 
internationella föreläsare. 
    Mer detaljer kring SM-
tävlingarna kommer 
framöver.

En hovbensfraktur  

FRÅGA: Jag har hört att kon-
valescenstiden vid hovbens-
brott skulle vara den samma 
med boxvila utan beslag, som 
med beslag. Stämmer detta, 
utveckla gärna?   Anonym

SVAR:  Hur en hovbensfraktur 
hanteras beror på vilken typ av 
fraktur det är. Däremot så är 
tiden som en fraktur läker unge- 
fär samma för de $esta frak-
turer. 

Det handlar i regel om unge-
fär tre månaders boxvila. Hur 
bra det läker är däremot vik-
tigt för utgången av fallet. Där-
för är det viktigt att man gör 
en korrekt !xering av hoven 
utifrån vilken typ av fraktur 
det är. 

Om det inte sker någon !xe-
ring kan det bli så att frakturen 
inte alls läker. En hovbensfrak-
tur ska !xeras!

Vid en saggital hovbensfrak-
tur som involverar leden  
rekommenderar vi i regel att 
den !xeras med en skruv rakt 
igenom hovbenet. Annars ökar 
risken för trappstegsbildning i 
hovleden och artros som följd. 

Mindre komplicerade frak-
turer läker o#a bra med en ex-
tern !xering av hoven genom 
att gipsa eller sko med ett 
låsande beslag. 

Vi rekommenderar o#a att 
hoven gipsas med ett plastgips 
för då får vi en jämn fördeln-
ing av trycket över hela hoven. 
Man kan i vissa fall ha ett frak-
turbeslag med 4 kappor och 
sen ett plastgips utanpå. Om    

frakturbeslag används är det 
viktigt att det inte hamnar 
någon kappa precis över frak-
turlinjen.

Frågespalten

Mejla din fråga till: 
kansliet@hovslagare

 foreningen.se

KUNSKAPS- 
BANK. Leg 
veterinär  
Axel Wallman 
svarar på era 
frågor.  

SKRUV I BENET. Vid en saggital hovbensfraktur som involverar 
leden 
igenom hovbenet, skriver Axel Wallman. Bilder: Mälaren Hästklinik

Håll din 

kompetens 

uppdaterad
U, G, F, J, OCH M. I listan Sök 
hovslagare på föreningens 

hovslagare en kompetens-
förteckning. Gå gärna in där 
och se efter om den stäm-
mer. Har du vidareutbildat 
dig och behöver uppdatera 
i förteckningen med en 
bokstav eller två? 

Hör av dig via mejl till kan-
sliet så hjäper vi dig. 


