Tilläggsutbildning
Kursen går under 16 dagar ink provtillfällen
Kursen är godkänd av Jordbruksverket

Kurs 1-2

4 dagar (3 dagar teori samt 1 dag praktiskt)

Teori
Ben, falanger, leder, ligament, funktion samt
uppbyggnad
Hovens anatomi samt uppbyggnad
Hovens tillväxt kontra årstider
Rörelsemönster för olika hästar, kännedom
Benställningens påverkan på hov
Rörelse kontra benställning
Avvikande benställning, åtgärd
Beslagets påverkan/icke påverkan på
benställning
Biomekaniska rörelser

Praktiskt
Smida kappor, tåriktning (olika modeller), smide
av ¾ falsskor med kappa, fram och baksko.
Svets av spångskor (ägg, ring, strål, mm)
Tillpassning av spångskor, X-kappor.
Varmskoningens principer, kännedom

Kurs 3-4 dagar HOVREPARATIONER

1 dag praktiskt samt 3 dagar teori
Kurstid 3 dagar
Mål: förståelse för olika hornsprickor samt
hålväggsproblematik
Materialkännedom
Teori och praktik om materialanvändning.
Plaster, isocyanat, polystyren samt
riskhantering
Hantering av hålväggar, hornsprickor

Praktiskt
Smide av kappor, sömhål, breddning av sko
Svets av avkastningsskor (ringskor)
Arbete med hornfixeringar
Teoriprov
10 frågor om plast och arbetsmiljö
Godkänd: minimum 8/10 poäng
2 fallbeskrivningar: orsak, biverkan, åtgärd,
verkan samt plan.

HOVENS SJUKDOMAR 3 dagar teori samt 1 dag praktiskt

Kurstid: 4 dagar
Mål: individanpassning av beslagen, se och
förstå skillnaden av olika diagnoser i den sjuka
hoven
Teori
Hovböld
Fång
Osteit
Tendinit
Trauma p3 fissur/fraktur.
Remissförfarande, reell kunskap, smittskydd
och veterinärsamarbete.
Orsak, symtom, åtgärd och förebyggande
åtgärd.

Praktiskt
Fångbeslag samt tillpassning.
Frakturbeslag
Åtgärda hovböld, verkning samt omslag och
gips
Avlägsna främmande föremål ur hov och åtgärd

FÖL OCH UNGHÄST - GRUNDKURS
Kurs 5 2 dagar, 1 dag teori samt 1 dag praktiskt

Kurstid: 2 dagar
Mål: Hantering av den växande unghästens
hovar

Praktiskt
Verkning av föl samt unghäst
Hantering av föl samt unghäst

Teori
Fölets utveckling från foster till föl
Fölets benställningar: vilka som själv korrigeras
samt vilka som ska åtgärdas i olika faser
Miljöpåverkan, fölets benställning, hovens
uppbyggnad och utveckling.
Unghästen: hovvård.
Bockhov på föl och unghäst

Teoriprov
Fölets olika faser i utvecklingen av
benställningar
Praktiskt prov
Hantering och verkning av föl.

Provtillfällen under kurs
Praktiskt prov

Smide av kappor och sömhål
Plastning av hov
Fixering av horn (-sprickor samt hålvägg) med tillhörande avlastningsbeslag
Kurs 4
Teoriprov
Fång: redogöra olika stadier samt förlopp
Hovböld: symtom, åtgärd och plan
Redogör för vad osteit och tendinit är
Olika frakturer
Praktiskt prov
Fraktur: muntlig plan samt åtgärd på preparat
Åtgärda hovböld och alternativ på preparat
Hemuppgifter
Egna fallstudier samt extra hemuppgifter

Slut prov
Teoriprov
Anatomi på ben, leder samt ligament. Redogör för hovens uppbyggnad.
100 frågor, 80/100 rätt ger godkänt resultat.
Praktiskt prov
Verka och sko på ett preparat.
Preparat: Maxtid 30 min
Provdeltagare ska uppvisa djurskyddsmässigt arbete för att fortsätta med provet.
Inga grova fel i verkning, passform samt sömning.
Sko tas av för kontroll att ingen söm placerats innanför lamell.
Svaga yrkesmässiga prov får ej fortsätta provtillfället.
Eventuellt varmskoning.
Sko en häst under 2 timmar med normala beslag.
Skoning: maxtid 2 timmar
Verkning: sula, stråle, bäryta samt planhet. Bedömning 1-10
Skor: passform, planhet.
”
”
Sömning: nitar, passform
”
”
Smida en stämpelsko av 30 cm plattjärn, fri form utan kappa.
Smide: maxtid 30 min
Stämpelsko eller falssko utan kappa av 30 cm plattjärn, fri form.
Form: mått samt passning och planhet. Bedömning 1-10
Sömhål: placering samt passning. ”
”.

Förkunskaper
Du bör vara *yrkesverksam, ha egna verktyg samt helst ha
**heta arbeten certifikat för att kunna delta i praktiska
övningar såsom smide.
Det är hemuppgifter, ha minst beräknat att det är 16 dagar
arbete hemma.

Kursen är för övergångs reglerna Godkänd Hovslagare som
har förnuvarande stopp 2025-12-30 (all utbildning ska vara
klar då)
Kursen är 2 dagar och går vid veckoslut (torsdag-fredag)
under höst- samt vårtermin
Extra smide kan elev behöva träna på hemma.
Slutprovet för hantverket är utanför kursen med en extra
domare
*För att du skall bli godkänd av Statens Jordbruksverk via
denna utbildning, behöver du ha minst 5 års dokumenterad
erfarenhet/yrkesverksamhet (lärling, kortare skola, självlärd
med f-skatt) som hovslagare samt denna tilläggsutbildning.
**Vi anordnar Heta arbeten kurser utanför
tilläggsutbildningen om det behövs. Via certifierad
Brandskyddsutbildning

Priser för kurs
Hösttermin 2 tillfällen (2 dagar per tillfälle)
5000:- exkl. utbildningsmoms 6% / tillfälle
Vårtermin 2 tillfällen (2 dagar per tillfälle)
5000:- exkl. utbildningsmoms 6% / tillfälle
Kurspris totalt 20.000:- exkl. utbildningsmoms 6%
Slutprov 2000:- exkl moms 25%

Kurs heta arbeten 1 dag, för närvarande är kurspris
2700:- ex moms. Extern kurs. (detta är dags priser 20180330)

.

