
 

 
 

HANTVERKARNAS RIKSORGANISATION 
Vasagatan 46, 111 20 Stockholm | 08-442 78 40 | info@hantverkarna.se | www.hantverkarna.se 

 

PRESSMEDDELANDE 2017-03-02 

Tysk veterinärprofessor vidareutbildar svenska hovslagare 

och veterinärer i Flyinge 

En av världens främsta veterinära experter på bilddiagnostik, den tyska professorn Renate Weller, 

kommer till Flyinge och föreläser för hovslagare, veterinärer och andra intresserade när Svenska 

hovslagareföreningen har sin årsmöteshelg den 7-9 april. 

   - Ridsportens utveckling och en målmedveten avel har resulterat i att vi idag har hästar med andra 

förutsättningar än för bara några decennier sedan. Det ställer nya krav på veterinärer och hovslagare i såväl 

förebyggande som rehabiliterande arbete, säger Hans Wincent, ordförande för Svenska 

hovslagareföreningen. 

Svenska hovslagareföreningen har bjudit in en av världens främsta veterinära experter på bilddiagnostik, den 

tyska professorn Renate Weller, verksam vid Royal Veterinary College i London. Under två dagar, 7-8 april, 

kommer hon föreläsa om och demonstrera bland annat: bilddiagnostik, skoningens effekt på 

rörelsemekaniken samt hur man upptäcker rörelsestörningar och utvärderar effekten av skoningen. 

Flera av demonstrationerna och föreläsningarna genomför professor Renate Weller tillsammans med doktor 

Chris Pardoe, en internationellt erkänd hovslagare som 2011 doktorerade med avhandlingen ”Mechanics of 

Hoof Impact and Loading in the Horse”. 

   - Hovslagare och veterinärer kan tillsammans korta tiden för rehabilitering efter hältor. Men viktigast av 

allt är att vi gemensamt kan skapa förutsättningar för att många av skadorna aldrig behöver uppkomma. 

Därför är vi väldigt glada att få ta del av professor Wellers gedigna kunskap, säger Hans Wincent. 

Även den amerikanske hovslagaren Grant Moon, mångfaldig världsmästare i hovslageri, föreläser. Moon 

kommer också att döma de hovslagartävlingar som pågår parallellt med föreläsningarna den 8 april. 

Föreläsningarna och demonstrationerna äger rum i stora ridhuset i Flyinge 7-8 april och riktar sig till både 

hovslagare, veterinärer och övriga som vill lära sig mer om bilddiagnostik och hästens rörelsemekanik. Media 

är välkomna att delta. Föranmälan krävs. 

Den 9 april är vikt åt Svenska hovslagareföreningens årsmöte och endast öppen för föreningens medlemmar. 

 

För mer information samt föranmälan för media kontakta: 

Hans Wincent, ordförande Svenska hovslagareföreningen, e-post: hans.wincent@hovslagareforeningen.se, 

tel. 070-516 12 73 

Information om hur veterinärer, hovslagare som inte är medlemmar i Svenska hovslagareföreningen och 

övriga anmäler sig finns på föreningens hemsida: http://hovslagareforeningen.se/arsmoteshelg-2017/. 

För att vara garanterad bästa pris och hotellrum rekommenderas bokning senast den 9 mars. 

 

Svenska Hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som arbetar för att tillvarata de utbildade svenska hovslagarnas 

intressen. För närvarande finns det ca 450 medlemmar i föreningen. Föreningen arbetar även för att utbildningen i Sverige ska hålla 

en jämn och hög standard. hovslagareforeningen.se   
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