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PROPOSITION  

SM FÖR FJORDHÄSTAR 2022 

 

20-24 juli 2022 

Berga Naturbruksgymnasium, Västerhaninge 
Arrangörer: Mälardalens fjordhästförening & Stockholm-Uppsala fjordhästförening 

 

Särskilda bestämmelser 

1. Tävlingen är öppen för renrasiga fjordhästar införda i grundstambok 1,2 eller 

riksstambok. Deltagande ryttare/ kusk skall vara fullvärdig medlem i en lokalförening 

ansluten till Svenska Fjordhästföreningen. 

2. Tävlingen arrangeras på lokal nivå, deltagande ryttare/kuskar skall ha licens hos en 

Svenska Ridsportsförbundet ansluten förening. Undantaget är ryttare / kusk som 

enbart deltar i bruksridning/brukskörning som skall vara medlem i JUF. 

3. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente 

I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II 

Dressyr, TR III Hoppning, TR V Sportkörning, Bruksgrenarna bedöms enligt JUFs 

tävlingsreglemente för bruksridning och brukskörning som finns på 

http://juf.se/?page_id=327 

4. Med tillägg för Svenska Fjordhästföreningen regler för SM för fjordhästar samt 

unghästchampionat och junior, som finns på 

http://fjordhastforeningen.se/tavling/t%C3%A4vlingsreglemente%20sm.html  

Förklaringar för respektive championat, se https://fjordsm.se/tavlingsregler/ 

 

 

 

http://juf.se/?page_id=327
http://juf.se/?page_id=327
http://juf.se/?page_id=327
http://juf.se/?page_id=327
http://fjordhastforeningen.se/tavling/t%C3%A4vlingsreglemente%20sm.html
http://fjordhastforeningen.se/tavling/t%C3%A4vlingsreglemente%20sm.html
http://fjordhastforeningen.se/tavling/t%C3%A4vlingsreglemente%20sm.html
https://fjordsm.se/tavlingsregler/
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5. Anmälan sker via TDB, där ligger tävlingen under ”arrangemang”  

6. https://tdb.ridsport.se/meetings/63237 

OBS! Betalas ej genom TDB,  

utan till kontonummer: 8270-1 ,048 34 721-5 ange hästen och ryttaren/kuskens namn. 

EXEMPEL: Brunte, Maria Ahlin 

Ordinarie anmälan fr.o.m den 2022-04-17 Kl:18:00. 

Ordinarie anmälan utgår den 2022-07-06 Kl:18:00 

Därefter efteranmälan (via TDB) till 2022-07-13 Kl:18:00 i mån av plats +150 kr/klass 

Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2022-07-06 Kl:18:00 utan att avgift erläggs. 

Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift 

om 200 kr/klass.  

7. Betalningen måste vara oss till handa innan anmälningstiden gått ut, annars stryks er 

anmälning. Betalningen skall vara tillhanda senast 2022-07-06 Kl.18:00.  

Efteranmälan (mot avgift) skall vara oss tillhanda senast 2022-07-13 kl 18:00. 

8. Vid återtagen anmälan i TDB innan den 2022-07-06 kl. 18:00, återbetalas betald start 

till det konto som användes vid inbetalning. 

9. Veterinäravgift tillkommer och betalas på plats. Info i ryttarmeddelande. 

● Veterinärbesiktning av samtliga startande hästar, skall göras innan första start. 

● Veterinärbesiktning sker torsdag morgon/fm samt lördag morgon. (tider kommer 

finnas på hemsidans info samt i ryttarmeddelande) 

10. Deltagande ekipage skall vara kvalad enligt Svenska Fjordhästföreningen regler för 

SM klass, allroundklass, öppen klass eller championatsklass.  

a) Ange i din anmälan hur du kvalat. Skicka även mail till  

kontakt-fjordsm2020@outlook.com där du skickar länk till dina kval i TDB (respektive 

tävling). Du kan också skicka en kopia av dina resultat på mail. 

b) I anmälan på tdb skall den lokalförening ekipaget tävlar för anges, tänk på att eget 

medlemskap krävs. Familje/stödmedlem är inte godkänt. 

11. Tävlingsplatsen är Berga Naturbruksgymnasium, Västerhaninge 

Berga Ryttarförening står i TDB 

12. Tävlingsbanor:  

a) Hoppning & dressyr fibersand 31 x 91 m, framridning Ridhus 20 x 60 m & 

fibersand/sand 23 x 38 m. Beroende på väder/ev. Tävling ridhus. 

b) Körning fibersand 31 x 91 m.  

c) Bruksridning och brukskörning tävlingsbana gräs. Framridning/framkörning gräs.  

d) Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar. 

13. Ryttar- & kuskmeddelande publiceras på Equipe Online samt 

https://fjordsm.se/proposition/ 

14. Servering finns på tävlingsplatsen med frukost, fika, lunch. Kan betalas med swisch 

eller kort. 

 

 

https://tdb.ridsport.se/meetings/44405
https://tdb.ridsport.se/meetings/63237
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15. Uppstallning finns på tävlingsplatsen och bokas via tdb, 65 boxar finns att tillgå. Förtur 

hästar som startar SM klass/SM-Junior klass/Unghästchampionat. Du meddelas i god 

tid om du inte får någon boxplats. Kontakta kontakt-fjordsm2020@outlook.com om du 

blivit utan boxplats, så kan vi eventuellt erbjuda en plats i annat stall i närområdet mot 

kostnad. 

16. Camping och rum finns på tävlingsplatsen, bokning och betalning sker enligt 

instruktioner. Se: https://fjordsm.se/boende-anlaggning/ . 

17. Utställningen är en officiell utställning öppen för fjordhästar deltagande under 

meetinget. Domare: Anna Gardelin 

18. Startavgifter:  

a) SM klasser bruksridning, brukskörning, precisionskörning  400:- 

b) SM klass dressyr & hoppning   900:- 

c) SM klass allround (3 eller 4 grenar)  900:-/1200:-   

d) Öppna klasser  300:- 

e) Lagklass  300:-/lag 

f) Unghästchampionat/Junior  275:- 

g) Utställning  300:- 

h) Handlerklass      0:- 

i) Hyra av box (inkl. 1 spånbal)    1300:- 

 

Tillägg punkt e. 3 stycken olika grenar och ekipage skall ingå. En person anmäler laget och 

skickar in vilka som ingår, vilka klasser man valt och ett lagnamn. Ekipagen kvalar till 

klasserna enligt TR. Lagen får blanda juniorer och seniorer. Mer information kring denna 

klass finner du på https://fjordsm.se/tavlingsregler/ 

 

Tillägg punkt a och c. Vid start i både SM brukskörning och allroundens brukskörning skall 

ekipaget anmälas till båda grenarna för att vara startberättigad i båda. Dock startar ekipaget 

enbart en gång och kan därför deltaga i ytterligare en gren under den dagen. Mer information  

finner du på https://fjordsm.se/tavlingsregler/. 

 

OBS! Anmäler du till juniorklass eller unghästchampionat, samt vill deltaga i öppen klass, 

kostar öppen klass 100 kr extra. Du markerar detta under ”listor” i TDB. 

 

Vid anmälan där man valt att boxa box ingår biljett till SM-festen,1 biljett/anmält ekipage med 

box. Biljetten kommer att finnas i goodiebagen vid ankomst. Vill övriga 

familjemedlemmar/vänner köpa till biljett kommer även den möjligheten att ges till en kostnad 

om 180 kr/person. Mer information och anmälan på https://fjordsm.webnode.se/ 

 

 

 

 

https://fjordsm.se/boende-anlaggning/
https://fjordsm.se/tavlingsregler/
https://fjordsm.se/tavlingsregler/
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16. Vid frågor kontakta: 

● Stefan Sahlin tel. 072 544 11 09 

● Maria Ahlin tel. 0700 99 26 01 alternativt kontakt-fjordsm2020@outlook.com 

 

Arrangören reserverar sig för förändringar.  

 

UTSTÄLLNING 

Vi inbjuder till officiell utställning i samband med Fjord-SM 2022 

Lördag 23 juli 2022 
Domare: Anna Gardelin  

 

Allmänna bestämmelser: 

1. Utställningen är endast öppen för tävlande hästar under SM-meetinget. 

2. Anmälningsavgiften till utställningen är 300 kr/häst. 

a. Handlerklass  

Handler som visar i ordinarie klass bedöms där.  De som önskar visa endast 

handlerklass, bedöms innan BIS-final.  

3. Anmälan sker via (TDB) http://tdb.ridsport.se (lista) och betalas genom TDB. Efteranmälan 

mottages i mån av plats mot en efteranmälningsavgift på 100 kronor per häst. 

4. Anmälningstiden utgår den 6 juli 2022. 

5. Förfrågningar till: Stefan Sahlin, Stefan.Sahlin@arthrex.se 

6. Överklagan sändes skriftligen till Svenska Fjordhästföreningens sekreterare inom tre 

veckor efter utställningen. 

7. Tänk på att se över ert försäkringsskydd. 

8. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar 

 

Klasser: 

13:1 Ston 

13:2 Valacker 

13:3 Hingstar 

13:4 Young Handler -13 

13:5 Young Handler 14-26 

 

Alla hästar som bedömts med 40p eller mer, tävlar om ”Bäst i klassen”. Övriga får kritik direkt. 

BIS utses bland de tre klassvinnarna. BIS och RBIS för hederpris. Rosett & Hederpris till samtliga 

hästar 

 

Klassen sponsras av Stall Elmelts 

Varmt välkomna! 

mailto:kontakt-fjordsm2020@outlook.com
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Tidsprogram 

 Arrangören förbehåller sig rätten att korrigera tider. 
 

TORSDAG: 
UTEBANA 09:00  Lätt C:2 Värmningsklass / 5-års championat / Öppen klass. 

 
Förtur för 5-årschampionat samt startande i SM-dressyr. Vid under 40 
anmälningar bereds även plats för övriga startande på SM.  
 

UTEBANA     10:00  Lätt A:2 SM Dressyr (beräknad tid 7min mellan starter) 
     

TIDSEXEMPEL  
10:00-11:20 10 starter, därefter kort paus 
11:30-12:50, 10 starter 
 
Därefter LUNCH 
 

  13:30 Banan öppen för genomgång 
 
UTEBANA 14:00  Lätt E, bed. A:Inverkan   Öppen klass 
 
  14:45 Banan öppen för genomgång 
 
UTEBANA 15:15 Lätt D Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) Värmningsklass / Hoppning SM allround/ 

Öppen klass 
 
  16:00 Banan öppen för genomgång 
 
UTEBANA 16:30 Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) SM-klass hoppning 
  
UTEBANA 18:00  Invigning & Prisutdelning torsdagens klasser.  
 
GRÄSBANA 
HAGEN 20:00 Bangenomgång SM-klass, Junior SM & Unghästchampionat BRUKSKÖRNING  
 

20:30 Bangenomgång SM-klass, Junior SM & Unghästchampionat BRUKSRIDNING 
brukskörning  
 
Banan är öppen till kl 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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FREDAG: 

GRÄSBANA 
HAGEN  07:00-08.00 Banan öppen.  

 
08:30 Brukskörning SM 

   Brukskörning Unghäst / Junior / SM Allround  
 

Därefter Bruksridning SM 
   Bruksridning Unghäst/Junior 
 
Tid fördelat efter att: Brukskörning ska starta före bruksridning vid dubbel start. 
   Vuxen start ska göras före junior/unghäststart vid dubbel start. 
 
  10:00 Banan öppen för genomgång 
 
UTEBANA  10:30 Lätt E, A:Inverkan 5-årschampionat / Öppen klass 
 
  11:15 Banan öppen för genomgång 
 

11:30  Lätt D, A:Inverkan 6-årschampionat / Junior SM / Öppen klass 
 
12:30 Banan öppen för genomgång 
 

LUNCH 
 
13:30 Lätt D, bed. A:0   Värmningsklass/ Öppen klass 

 
  14:15 Banan öppen för genomgång 
 

14:30 Lätt C, A:1a SM-klass hoppning  
  

UTEBANA  17:00   Prisutdelning Fredagens klasser samt totalen SM-hoppning 
 

19:00 SM-Fest 
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LÖRDAG 

UTEBANA  09:00  Lätt B:1 Värmningsklass / 6-årschampionat/ Junior SM / SM allround/ Öppen 
klass. 

 
Förtur för 6-årschampionat, Junior SM, SM Allrounden samt startande i SM-dressyren. 
Vid under 40 anmälningar bereds även plats för övriga startande på SM. 
 

 
UTEBANA 10:00  Lätt A:3 SM Dressyr ( beräknad tid 8 min mellan starter) 
 

 
TIDSEXEMPEL  
10:00-11:20 10 starter, därefter kort paus 
11:30-12:50, 10 starter 
 
Därefter LUNCH 

 
UTEBANA 14:30 Precision LA bed.A två faser  

Unghästchampionat 5 och-6 åringar / Juniorer SM/ Öppen klass 
 

                     Omkörning sker direkt efter fas 1 
  Max 30 starter, förtur för SM juniorer och unghästchampionat. 
 
UTEBANA  ca. 15:30  Utställning 
 
UTEBANA  18:00 Prisutdelning Lördagens klasser samt totalen SM dressyr 
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SÖNDAG 

GRÄSBANA 
/UTEBANA   08:00 Banan öppen för genomgång  
 

09:00  Precision LB bed.A:0 Öppen klass  
 
 Max 30 starter 

 
 09:45 Precision LA bed.A två faser Värmningsklass / SM Allround / Öppen klass 

            Omkörning sker direkt efter fas 1 
 Max 30 starter, förtur SM allrounden och startande i SM-klass 

 
 11:00 Banan öppen för genomgång 

 
 12:00 Precision LA bed. A två faser SM precision.  

            Omkörning sker direkt efter fas 1 
            Max 30 starter 
 

 12:45  Prisutdelning Söndagens klasser samt totalen SM Allrounden och Lagklassen 
 
 13:30 Avslutning 

 

 

 

 
 

 


