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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 

Nya styrelsen

Balans med Forbord 
på möte i Sundsvall
MedleMsträff. Den 14 augusti  
träffades ett tiotal kolleger i 
Sundsvalls ridklubbs lokaler. 
SHF:s vice ordförande  Mikaela 
Hallstedt informerade om för-
eningen och tog emot tips och 
ideer från deltagarna.

– Bland annat fick vi förslag 
på intressanta föreläsare till 

kommande möten, berättar 
Mikaela Hallstedt.

John Forbord föreläste om 
hovbalansens inverkan på 
hästen och deltagarna bjöds på 
smörgåstårta, kaffe och fika. 

Fler lokala hovslagarträffar 
kommer att hållas, se rutan 
här intill samt på hemsidan.

Vi är ute på turné i 
landet igen. Först ut 

var en hovslagarträff i 
Sundsvall. Därefter Karlstad 
och sen har vi ytterligare en 
rad ställen inplanerade. Ta 
chansen och var med när vi 
är i din del av landet!

Som ni säkert vet så pågår 
för närvarande en forsk-
ningsstudie om hur hästar 
påverkas av att skodda 
respektive “barfota”. I studien 
deltar bland andra världset-
tan Peder Fredricson, 
professor Lars Roepstorff, 
veterinär Staffan Lidbeck 
och hovslagare Aksel Vibe. 

Det är spännande forskning 
och vi ser fram emot resul-
taten. Vi kommer säkerligen 
att få anledning att ta oss an 
temat barfota framöver.

Vi har förstått att en del 
medlemmar inte har fått 
Hovslagarmagasinet i år. Det 
har varit problem på 
redaktionen i Tyskand men 
nu ska det mesta vara löst. 
Är det någon som ändå inte 
fått sin tidning så hör av er 
till kansliet.

För övrigt har vi bokat 
Solvalla den 21-23 april för 
årsmötet 2023, så boka det!

Sist men inte minst håller vi 
nu tummarna för våra 
svenska 
landslag när de 
tävlar i VM  
i Stoneleigh.

Mats 
Holmstedt 
Ordförande

Hoppas vi 
ses på en 
lokal träff!

lokal Hovslagarträff. Ett tiotal intresserade kom till träffen på Sundsvalls ridklubb den 14 augusti. 
 Foto: Malin Alldén

Fler planerade 
hovslagarträffar
Karlstad 
2022-10-26,  
Färjestads travbana
Strömsholm 
2023-01-26  
Mikael Westbergs smedja 
Skellefteå
2022-11-18
----------------------------

Följande orter är planerade 
men datum är inte fastställt:
BYS, Skara
Brunmåla, Täby 

Datum och information 
publiceras efterhand på 
hemsidan.

Ordförande har ordet

Balansakt. John Forbord höll en uppskattad föreläsning. Enda 
invändningen åhörarna hade var att det skulle varit mer och längre, 
vilket får ses som ett gott betyg. 



Använd ögonskydd 
och kontakta alltid 
läkare vid olycka

Grattis Simon, Svensk mästare 2022

Hilda tedefalk nygren.

Hovslagare Frederick 
Marmander har hört av sig 
och vill upplysa kolleger om 
hur viktigt det är att 
kontakta läkare när man är 
med om en olycka. 

Bästa tipset 8. 
Frederick berättar:  

– Jag stod och varmskodde 
en snäll islänning. Jag höll 
inte hästens ben mellan mina 
ben för han kan bli lite rädd 
om han känner sig fastlåst. 
Jag höll istället upp hoven 
med vänster hand och så 
tryckte jag varmskonings-
verktyget mot hoven. När jag 
brände på skon så böjde jag 
mig av någon anledning ner 
för att titta lite extra. Precis 
när jag gjorde det viftade 
hästen till  bakåt och min 
varmskoningstång gick rakt 
in i vänster öga. Tången eller 
glasögonen, jag vet inte 
vilket, gled ner, träffade benet 
under ögat och gjorde ett 
jack som blödde.

– Hästägaren såg alltihop. 
Jag blev rädd och sjönk ihop 
och höll för mitt öga för jag 
kände att det hade hänt något 
med ögat. Grejen var att 
hästägaren är ambulanssjuk-
vårdare så hon tog hand om 
mig och la ett perfekt förband 
enligt alla konstens regler. 
Vad som var lite korkat från 
min sidan var att jag tänkte 
”vad bra, då behöver jag inte 
åka till sjukhus för det är ju 
redan ett proffs som har gjort 
det här”. 

Glasögonen sprack
– Som tur var använder jag 

alltid skyddsglasögon, något 
jag verkligen rekommenderar 
alla kolleger att använda. 
Hade jag inte haft det hade 
tången åkt rakt in i ögat. Men 
glasögonen sprack och jag 
fick ett ärr. 

– Sen när jag ringde försäk-
ringsbolaget frågade de om 

jag åkte till läkare och när jag 
svarade nej så fick jag veta att 
då får jag inte ut något från 
försäkringen.  

Läkarintyg
För att olycksfallsförsäk-

ringen ska gälla behöver man 
kunna visa upp läkarintyg.

– Jag är inte sur över det 
men jag känner mig lite 
snopen över att jag gick miste 
om ersättning.

Så lärdomen av det här: Om 
det händer något, uppsök all-
tid läkare, dels för försäk-
ringen, dels om det blir några 
framtida problem.

– Jag är glad att jag för länge 
sen fick lära mig att alltid 
använda skyddsglasögon. 
Det har räddat min syn ett 
par gånger nu. Och uppsök 
alltid vårdcentral! Din skada 
behöver journalföras och du 
behöver ett läkarintyg för att 
försäkringen ska gälla, tipsar 
Frederick Marmander.

Bäst i klassen.  Från vänster Evelina Ekdahl, tredje plats, Rickard Svärd, andra plats och Simon Bodner, vinnare av SM 
2022, i mitten. Till höger domare Niklas Pettersson och SHF:s vice ordförande Mikaela Hallstedt, som höll i prisutdel-
ningen. Simon Bodner fick bland annat en av Osborn Hallstedt handgjord kniv, damaskussmidd 224 lager med ett 
skaft av björk, som rönte stor uppmärksamhet. Samtliga foton: Mona Riise

Höll ställningarna.  Mikaela Hallstedt och Magnus Borking tog 
emot besökare i SHF:s monter. 

 
SM 2022
1. Simon Bodner
2. Rickard Svärd
3. Evelina Ekdahl
Division 1 
1. Simon Bodner
2. Tommi Riikonen
3. Rickard Svärd
Division 2
1. Siddy Johannsdotter
2. Magnus Berland
3. Kate Jürrisson
Division 3
1. Daniel Barkman
2. Nathalie Varenstål
3. Daniel Rosdahl
Ardennerklassen
1. Svenska Landslaget
2. Team Arbetarklassen
3. Team Finland

Resultat

oda skaret orskaug.

daniel rosdaHl.evelina ekdaHl koM trea på sM.

grovjoBB. Simon Bodner, Svenska Landslaget, i full koncentration 
under ardennerklassen.

Simon Bodner tog hem titeln 
Svensk mästare 2022, när SM 
avgjordes på Flyinge i 
samband med Nordic Hoof 
Summit, som hölls där den 
23-25 september.

Ett 60-tal tävlande gjorde upp 
om placeringarna i årets SM. 
Arrangemanget på Flyinge 
drog en hel del publik och 
utöver SHF:s SM var det 
föreläsningar, utställare och 
massor av hästfolk på plats.

Under fredagen åt ett 80-tal 
hovslagare gemensam middag  
på hotell Ideon i Lund. 
Auktionen som hölls under 
middagen till förmån för de 
svenska landslagen drog in 
totalt 30 000 kronor.

SHF hade sin monter på plats 
i mässhallen och vice ord-
förande Mikaela Hallstedt och 
styrelsesuppleant Magnus 
Borking tog emot många 
intresserade besökare. 

– En del tror att vi bara håller 
på med tävlingar så vi 
informerade om till exempel 
de lokala medlemsträffar som 
vi nu har dragit igång och om 
alla fördelar ett medlemskap i 
föreningen innebär, säger 
Magnus Borking.

– Många känner till exempel 
inte till de rabatter man får 
som medlem. Jag menar, bara 
rabatten på bensin gör ju att 
man tjänar in medlemsavgif-
ten på ett år, fortsätter han.

En annan missuppfattning 
som han blev medveten om är 
att många elever på Riksan-
läggningarna tror att de inte 
kan bli medlemmar i SHF.

– Det stämmer ju inte alls. 
De är varmt välkomna att bli 
medlemmar hos oss och det 
informerade vi om så mycket 
vi kunde, säger Magnus.

SHF vill rikta ett stort tack 
till alla sponsorer.

Ett stort tack även till Flyinge 
för gott samarbete!

Tack alla för en lyckad helg!

SM 2022

“För att olycksfalls-
försäkringen ska 

gälla behöver man 
kunna visa upp  
ett läkarintyg ” 

 Frededrick Marmander 



Akut fång kräver vila 
och mjukt underlag

Frågespalten

Block 3, 6 
och 7 samt 
block 1
fortBildningen. Den 21-23 
oktober hålls block 3, 
Regelverk, allmän djursjuk-
vård och smittskydd och 
block 6, Hovreparationer. 
Den 2-4 december hålls 
block 7. Alla som tidigare 
gått minst block 1 är 
välkomna att anmäla sig 
via mejl till kansliet.

Om det finns tillräckligt 
stort intresse finns också 
planer på att ordna en ny 
omgång av fortbildningen 
med start i Block 1. Men för 
det krävs minst tio intresse-
rade. Så om du är intresse-
rad, tveka inte att höra av 
dig till kansliet! kansliet@
hovslagareforeningen.se
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Föreningen 
fortsätter 
växa stadigt
RekoRdmånga igen. Vid 
årsskiftet hade föreningen 
535 medlemmar. 

När denna tidning skickas 
för tryck (läs 10 oktober) har 
föreningen 543 medlem-
mar och ytterligare några 
som visat intresse för att bli 
medlemmar. 

Varmt välkomna i förenin-
gen ni som är nya!

Årsmöte 
2023 på 
Solvalla 
årsMötesHelg. Nästa års-
möteshelg är inbokad på 
Solvalla Travbana i Stock-
holm, den 21-23 april 2023.

– Vi har varit på Solvalla 
tidigare och vet att det är 
lokaler som fungerar bra 
för våra behov, säger Mats 
Holmstedt. 

En grupp har börjat 
arbeta men ännu är 
ingenting klart när det 
gäller föreläsare med mera.

FRÅGA:  Kan man se en ökning 
av fång jämförelsevis med kan-
ske 10–20 (?) år tillbaka och 
finns det specifika faktorer re-
laterat till det? 

SVAR:  Jag kan inte hitta någon 
statistik som visar att fång ökat 
de senaste 10–20 åren. Däremot 
har andelen överviktiga hästar 
ökat under den perioden vilket 
är en riskfaktor för fång.
FRÅGA:  Om jag får ett samtal 
från kund, där deras häst/pon-
ny samma dag av veterinär har 
diagnostiserats med akut fång, 
vad ska jag som hovslagare 
göra/inte göra, samt tänka på 
den första tiden?
SVAR:  Det enkla svaret är att 
du egentligen inte ska behöva 
göra någonting om veterinären 
varit ute och undersökt hästen 
och konstaterat akut fång. Den 
ska då vara satt på smärtstil-
lande och antiinflammatorisk 
medicin och strikt boxvila 
med mjukt underlag. 

Förut hade man väldigt bråt-
tom att ta av skorna akut men 
det har man gått ifrån. Först 
och främst måste hästen få 
medicin och stabilisera sig in-
nan det blir aktuellt. 

Om hovarna inte är extremt 
långa eller skon inte är ur-
skålad och man misstänker att 
det kan bli risk för sultryck kan 
man därför vänta med det 
några dagar tills hästen mår 
bättre och är bekväm med att 
stå på sina fötter. 

Vanligtvis sätter vi på till ex-
empel Soft-Ride boots i sam-
band med detta men även andra 
modeller finns för att ge stöd 
och se till att hästen känner sig 
bekväm. 
FRÅGA:  Vad kan man se som 
vanligaste orsak/orsaker till att 
fång utlöses? 
SVAR:  Orsakerna till fång är 
många, på senare tid har forsk-
ningen fokuserat på endokrina 

sjukdomar (hormonsjukdo-
mar) som bakomliggande or-
sak. Till exempel har man sett 
att hästar med insulinresistens 
och övervikt har ökad risk för 
att drabbas av fång men även 
hästar med PPID, tidigare 
Cushing, har ökad risk för att 
utveckla fång. Då det går att 
behandla PPID med medicin 
tas oftast prov på hästar som 
man bedömmer är i riskzonen. 
Sedan finns det ju andra for-
mer som förlossningsfång, 
överbelastningsfång med mera 
som har andra orsaker. 
FRÅGA: Hur ska man tänka 
kring val av att sko en fång-
häst? Bör den skos? Finns det 
andra alternativ? Finns det 
någon riktlinje att förhålla sig 
till när det kommer till tid, om 
när man kan spika igen utan 
att riskera att orsaka skada?
SVAR: Varje häst med fång är 
unik och måste behandlas in-
dividuellt först och främst. In-
ledningsvis när hästen ska stå 
på boxvila/sjukruta finns det 
oftast ingen anledning att ha 
skor på hästen. Då kan till ex-
empel Soft-Ride boots vara till 
hjälp istället. Hur lång tid den 
behöver stå på box beror på 
om det blivit någon hovbens-
rotation eller hovbenssänk-
ning vilket man ser först efter 

4–6 veckor och under den 
tiden ska hästen stå på box/
sjukruta. Man kan räkna med 
2–3 månader om det är enk-
lare förändringar och upp till 
7–8 månader vid kraftigare 
förändringar. 

Min erfarenhet är att det 
oftast slarvas med konvales-
centtiden för fånghästarna.  
Ibland går det bra men risken 
för återfall och att hoven och 
hovbenet inte är tillräckligt 
stabilt innan den belastas är en 
stor risk. Det finns många 
olika beslag vid fång, viktigast 
är dock verkningen och att 
hästen är bekväm med beslaget 
och får ett bra stöd av det.

Cecilia Ekeberg är legitime-
rad veterinär sedan 2015. 
Hon är utbildad hovslagare 
på BYS 2006–2008 samt har 
gått en fortbildning och är 
sedan 2012 godkänd 
hovslagare. 
Cecilia började jobba som 

distriktsveterinär norr om 
Stockholm samt på Gotland 
men sedan några år tillbaka 
arbetar hon som klinikveteri-
när på Mälaren Hästklinik i 
Sigtuna. Fritiden ägnar hon  
åt de egna hästarna. 

Mejla din fråga till: 
kansliet@hovslagare

 foreningen.se

övergödning.  Andelen överviktiga hästar har ökat de senaste 10–
20 åren, vilket är en riskfaktor för fång. Foto: Anna Frejholtz

kunskaps- 
Bank. Leg 
veterinär  

Cecilia 
Ekeberg 
svarar på 

era frågor. 


