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PRESSINBJUDAN 2019-01-30 

Uttagning till landslaget i hovslageri 

I helgen sker uttagningstävlingar till landslaget i hovslageri i Uppsala. Media och allmänheten inbjuds att närvara. 

Hovslagare från hela landet samlas på fredag och lördag på Krusenbergs gård i Uppsala för att tävla om de 
åtråvärda landslagsplatserna. Tävlingen döms av den framstående norska hovslagaren Aksel Vibe som också 
kommer att hålla en clinic för hovslagare på lördag. 

Sverige ligger långt fram i hovslageri och har de senaste åren plockat många framskjutna placeringar i 
internationella mästerskap. I helgen utmanas veteranerna Martin Bruks, Rickard Svärd och Per Nilsson samt 
reserven Tobias Nilsson av tio hungriga hovslagare som vill slå sig in i landslaget. 

Landslaget består av två lag; ett lag för yrkesverksamma hovslagare och ett lag för lärlingar. Som lärling 
räknas hovslagare i det här sammanhanget de som håller på och utbildar sig till hovslagare, t.o.m. fyra år 
från utbildningsstart. Båda lagen har fyra ordinarie platser och en reserv. Vilka som får dessa platser kommer 
alltså att avgöras under fredagens tävlingar. 

På fredag börjar tävlingarna kl. 08.00 och fortsätter sedan fram till någon gång mellan kl. 16.00 och 17.00. 
Deltagarna i klassen för yrkesverksamma hovslagare poängbedöms på skoning av en hov och en handsmidd 
sko. Lärlingarna tävlar i enbart smide. 

Årets stora mål är Lag-VM i Stoneleigh, England, som avgörs i september. 

Förbundskapten Niklas Pettersson från Bollnäs har höga förhoppningar inför helgen: 

   - Vi har under många år arbetat fram en mycket hög standard inom såväl smide som skoning av hästar i 
Sverige. För att göra bra ifrån sig i landslaget krävs att du är duktig på såväl samarbete som att arbeta under 
press, då du har begränsad tid att utföra arbetet. Jag är mycket glad att Aksel Vibe har åtagit sig uppdraget 
att döma tävlingarna, då han med sin gedigna erfarenhet vet vad som krävs för att lyckas i de internationella 
mästerskapen. 

På lördag kommer Vibe att hålla en clinic där han delar med sig av sina kunskaper till hovslagare, inte bara 
de som deltar i tävlingarna, utan även tillresta. Clinicen är endast öppen för hovslagare och media. 
Tävlingarna är däremot öppna för alla intresserade att komma och titta på. 

 

Fakta: 
Tävlingar, öppna för allmänheten, fredag 1 februari kl. 08.00-17.00 
Adress: Krusenberg 36, 755 98 Uppsala 

Landslagen bestod 2018 av följande medlemmar: 
Yrkesverksam hovslagare: Martin Bruks, Rickard Svärd, Per Nilsson, Simon Bodner och Tobias Nilsson (reserv) 
Hovslagarlärling: Linus Lundgren, Christoffer Asklöf, Jonatan Olsson, Elias Hasselgren och Johannes Sandsten 
Atlasson (reserv) 
Förbundskapten: Niklas Pettersson 

Kontaktperson för mer info: 
Christian Martinius, tel: 0739-36 35 02, e-post: christian.martinius@hovslagareforeningen.se 
Gabriella Larnebring, arrangör, tel: 0704-79 77 99 
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Deltagare i uttagningstävlingarna i hovslageri 1 februari 2019 

Yrkesverksamma hovslagare 
Martin Bruks, Köping (landslag 2018) 
Tobias Nilsson, Skövde (landslag 2018, reserv) 
Åke Lindkvist, Matfors 
Timmy Hoas, Henån 
Rickard Svärd, Malmö (landslag 2018) 
Henrik Jansson, Uppsala 
Fredrik Strange, Klintehamn 
Henrik Törnros, Alunda 
Per Nilsson (landslag 2018) 
Jens Holmqvist Lindberg, Åkersberga 
Linda Ledin, Köping 
John E Forbord, Ankarsvik 
Martin Roos, Åshammar 
Elin Alexandra Bäcklund, Sollebrunn 

 

Hovslagarlärlingar 
Johannes Sandsten Atlasson, Sala (landslag 2018, reserv) 
Jonatan Olsson, Båstad (landslag 2018) 
Kenneth Stetter 
Malin Hellbom, Åshammar 
Elias Hasselgren, Oskarshamn (landslag 2018) 
Jaqlin Gullan Varöystrand, Borås 
Ricard Stahre, Hallstahammar 
Linus Lundgren, Köping (landslag 2018) 
Christoffer Asklöf, Mariefred (landslag 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

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   


