
 

 

Kursinformation: 

Anmälan:  Sista anmälningsdag är den 1 april till kurs 1 och 2 och 10 maj till kurs 3, finns platser kvar tas 
anmälningar emot även därefter. Anmälan och betalning sker via Tickster. Om kursen är fulltecknad 
kan du anmäla till en reservplats och betalar då inte vid anmälan. Vi hör av oss till dig vid ev. återbud. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning mer än 10 vardagar innan kursstart betalas 75% av kurskostnaden 
tillbaka. Vid avbokning senare än 10 vardagar innan kursstart återbetalas inte kurskostnaden om inte 
läkarintyg kan uppvisas, i så fall återbetalas 75%. 

Efter sista anmälningsdag får du all praktisk information och kursbekräftelse via den mailadress 
du angivit i din anmälan. 

Logi och mat: Ingår inte i kurskostnaden. Matserveringar och logi finns i närområdet, information om 
det kommer i samband med kursinformationen efter sista anmälningsdag. 

Frågor: Välkommen att höra av dig om du har några frågor, telefon 0220-451 02 eller mejl 
kursadmin@stromsholm.com 

Vi reserverar oss mot eventuella ändringar i kursupplägget samt att kursen kan ställas in vid för få anmälningar.  

 

 

Ridskolan Strömsholm bjuder in till 

Tappskokurser våren 2022 
 

Kurserna vänder sig till dig som behöver intyg om Tappskokompetens t ex för att avlägga 

yrkesprov för hästskötare eller själv vill kunna slå på din hästs tappskor. 

 
Kursinnehåll:  

• Praktiska övningar i bl a riktning och planing av sko, plana hov med rasp, dra av och slå på tappsko.  

• Teori om bl a hovens anatomi, skaderisker, beslagslära, verktygslära 

• Praktiskt prov i Tappskokompetens 

• Kursen genomförs i enlighet med kompetensbeskrivning för diplomerad hästskötare och efter avslutad 
kurs och godkänt prov erhåller du ”Intyg om tappskokompetens” 

Kursdatum: Kurs 1: 29–30 april, Kurs 2: 29 april och 1 maj, Kurs 3: 10–11 juni  

(OBS! samma kurs vid tre olika tillfällen) 

Tid: Dag 1, 14.00 – 17.00 hemma, digitalt via Teams 

Dag 2, 08.00 – 17.00 på Ridskolan Strömsholm  

Plats: Digitalt och Ridskolan Strömsholm, Hovslageriet 

Lärare:  Jamie Skinner, hovslagarelärare, hovslagarmäster, av Jordbruksverket godkänd hovslagare. 

 Malin Frommegård, hovslagare utbildad vid hovslagarutbildningen Strömsholm, av 

Jordbruksverket godkänd hovslagare. 

Utrustning: Dag 1: Dator med internetuppkoppling, högtalare, kamera och mikrofon.  

Dag 2: Skor med stålhätta, arbetshandskar, oömma kläder. Hovslageriverktyg finns att låna, men 
tag gärna med egna om du har. 

Kursmaterial att läsa in inför kursen kommer att skickas ut via mejl efter sista anmälningsdag. 

Förkunskaper: Du behöver inte ha några förkunskaper i hovslageri, men du behöver god hästvana. 

Kostnad: 2 200 kr  

 

 
 

 

https://www.tickster.com/events/4cta1w4mj16af0b
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KCX77cElN0uTGLWk-z3K2gcyA0D6eXhPrducWxPzRCNURTEzS05UVDVHNkJWN0tRVTZUUzZMNEhRVi4u
mailto:kursadmin@stromsholm.com

