
 
 

Välkommen till 

Svenska mästerskapen för Fjordhästar 2022 
20-24 juli 2022 

Berga Naturbruksgymnasium, Västerhaninge  

Berga Ryttarförening  

 

Huvudansvariga under SM: 

Stefan Sahlin: 0725-441109  

Maria Ahlin: 0700-992601 

 
Ankomst/Anmälan 
Anläggningen öppnar kl.13.00 Onsdag 20/7.  

Vid ankomst, kör över bron och stanna vid ankomstpersonal, där anmäler ni er. 

Du får din goodiebag & funktionär berättar sedan för dig vart du skall ta vägen, se 

även anläggningsskiss & boxkarta som finns i goodiebagen samt på vår hemsida. 

Läs på & följ instruktionerna!   

Vid stallet: Lasta ur häst och era saker. Observera att det finns flera stallar, 

kontrollera vilken bokstav ditt stall har. Se anläggningsskiss & karta. 

Transporten ska sedan parkeras på anvisad plats på anläggningsskiss. Stå ej kvar 

mer än nödvändigt då det kan bli trångt.  

Om ni beräknar komma efter torsdag lunch eller efter anläggningens öppettider 

(07.00-21.00) ber vi er att ringa i god tid innan. Se telefonnummer till Stefan & Maria!  

Ni som fått vaccinationskontroll visar pass i sekretariatet i ridhuset (plan 2) innan 

första start. 
 



Stallet 
Stallet är öppet mellan kl 06.00-22.00. Respektera öppettiderna!  

Ingen får vistas i stallet efter kl 22.00 eller innan kl 06.00.  

Stallet kontrolleras en gång/natt av säkerhetsskäl.  

Det finns en spånbal i varje box när ni anländer.  

Önskas mer spån kontakta Stefan eller Maria! Pris per bal: 100 kr/st.  

OBS! Boxen måste vara HELT tömd vid avfärd, om du ej fått meddelande om annat. 

Meddela stallansvarig innan avfärd som skall godkänna boxen. Du får ej lämna 

anläggningen förrän boxen är godkänd. Om detta inte följs debiteras ansvarig för 

hästen 1000 kr. 

Frukost ges, om önskas, av stallansvarig varje morgon. Placera en påse framför 

dörren till boxen kvällen innan. Vi ger inget kraftfoder, enbart stråfoder.  Vill man själv 

ge sin häst frukost får man tidigast göra detta kl 06.00.  

Det finns galler mellan de flesta av boxarna, om du önskar att din häst ej skall kunna 

se eller nudda den andra hästen så medtag boxgardin eller dylikt!  
 

Ta gärna med mockredskap! 

Stallansvariga  
Frida Matsson: 070-817 51 71 

Sara Amberg: 073-969 84 16 

 

Veterinärbesiktning 
Veterinärbesiktning ska göras innan första start. Hjälm skall bäras! 

Tider: 

Torsdag  07:30-10.00  Dressyrekipage har företräde!  

Lördag  08.00-09.30 

Veterinär:  Marianne Lindsjöö 070-6313517 

150 kr betalas via Swish 

 

Swish nr: 123 565 10 39 

 

Veterinärbesiktning sker på anvisad plats, se anläggningskiss & skyltar.  

Vid veterinärbesiktning ska hjälm bäras av visare! 

KOM I GOD TID INNAN DIN START! 

Vid akutskada, kontakta sekretariatet alternativt distriktsveterinärerna. 
 

Tävlingsområde 
Hästar som leds inom tävlingsområdet ska bära huvudlag med bett eller 

motsvarande. Nummerlapp ska vara väl synlig. 

Ryttare/kuskar ansvarar själva för att ta med nummerlapp.  

Hästnummer finns under hästförteckning på Equipe Online. 



Ryttare/Kusk ska alltid bära hjälm vid ridning/körning.  

Hjälm även vid hantering av häst önskas.  

Överdomare: Linda Åkerlund Langen tel.  073-571 75 50 

Tävlingsledare: Isabell Mörtsell tel. 070-514 30 70 
 

Dressyr: Fibersandbana 31 x 91 m 

Domare: Eva Nilbrink, Isabella Mongelli, Marlene Kamsvik, Margareta Osmund 

Hoppning: Fibersandbana 31 x 91 m 

Domare: Marie Leckström  

Banbyggare: Marie Leckström 

Precision: Fibersandbana 31 x 91 m 

Domare: Isabella Mongelli  

Banbyggare: Ida Törneberg 

Bruksridning/körning: Gräsbana 

Domare Brukskörning: KG Andersson, Lena Löfberg 

Domare Bruksridning: Mikael Arwsbo & Elisabeth "Eliza" Andersson 

Banbyggare: Jennika Smedberg & Johanna Fagerström 

Preliminära startlistor kommer att finnas på Equipe Online och på hemsidan.  

Fasta starttider senast kl 20.00 kvällen före. 

 

Utställning 
Domare: Anna Gardelin Magnusson  

Varje häst får egen starttid. Under 40 poäng får hästen sin kritik direkt vid 

visning. Vid 40 poäng eller mer, går hästen vidare till BIS-ringen och får sin kritik i 

finalen. Alla som deltar får hederpris! 

Preliminära startlistor kommer att finnas på Equipe Online och på hemsidan.  

Fasta starttider senast kl 20.00 kvällen före. 
 

Körning 
Funktionskontroll görs på anvisad plats före start. Bettkontroll sker efter målgång. 

Framkörning sker i ridhus, collectingring på lilla ridbanan. 

Meddela vagnsbredd innan start till sekretariatet.  
 

Sekretariat i ridhus 
Onsdag:  13.00-21:00 

Torsdag:  07.30-tävlingens slut 

Fredag:  07.30-tävlingens slut 

Lördag:  07.30-tävlingens slut 

Söndag:  07.30-tävlingens slut 

 

Efwa Blass   070-695 38 34 

Åsa Östling   070-550 74 72 

Lina Blass:   070-753 36 39 

Beatrice Österberg:  079-340 15 07 



 

Camping 
Sker på anvisad plats. Frågor Jimmy Ilshagen Tel: 070-849 33 42 

Toalett, Dusch & Kök samt laddning av mobil finns tillgängligt dygnet runt i ridhuset.  

Se anmälningar:  

https://docs.google.com/document/d/1AXSOfv4NbDDc0BoGEsR7Atb9LGNkHR_tYz

NoxIgBZR8/edit?usp=sharing 

Rum 

Nyckel hämtas i sekretariatet. Städning skall utföras av den som hyr rummet, enligt 

anvisningar.  Inga djur är tillåtna på rummen. Om detta inte följs debiteras ansvarig 

för rummet 500 kr/rum. 

OBS! Kudde & Täcke medtags själv. 

https://docs.google.com/document/d/1YjeInTaj34-

8azQM2Z_cs8mk_5yyUjXTTBA71h6vODs/edit?usp=sharing 

Parkering besökare 
Sker på anvisad plats vid gula huset. Medtag egen campingstol om möjligt då det 

finns fåtal sittplatser.  

Grillning 
Sker på anvisad plats, medtag egen grill. 
 

Invigning 
Sker på torsdag kväll i paddocken ca kl. 18.00 i samband med torsdagens 

prisutdelning. Dem lokalföreningar som tänkt delta på invigningen kommer till fots 

pga. säkerhetsskäl. 

Beroende på väder kan invigningen flytta till ridhuset. Information anslås i 

sekretariatet.  

SM-Middag 
SM-middag med mat, prisutdelning och underhållning ingår till er som betalat för box 

under meetinget. Biljetten kommer med i goodiebagen. Ni behöver meddela oss på 

kontakt-fjordsm2020@outlook.com senast den 13/7 om du tänker deltaga eller ej. 

Om du har allergier skall detta också meddelas till oss. Du som ej har box bokad 

hämtar din biljett i sekretariatet! 

SM-festen äger rum kl. 19:00 i Bergas Matsal, STORA GULA HUSET. 

Alkoholfri dryck och biljett medtages. Anmälan sker till e-post ovan eller genom att 

fylla i ditt namn i dokumentet nedan SENAST 13/7: 

https://docs.google.com/document/d/1zT-kmIDLGvFLc-

rrCgvV55WxcFTYCexZR2LH3QCREJY/edit?usp=sharing 
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Prisutdelning 
Blomstercermoni kommer ske direkt efter avslutad klass. Sker enligt TR, de tre 

första placerade till häst, resterande till fots.  

Efter dagens klasser är avslutade kommer prisutdelning ske till fots på anvisad 

plats. Tid meddelas under tävlingsdagen.  

 

Avanmälan 
Avanmälan görs via TDB fram till sista anmälningsdag. Därefter avanmälan till 

kontakt-fjordsm2020@outlook.com fram tills första tävlingsdagen. 

Därefter sms till sekretariatet. Ej avanmäld debiteras 300kr/klass. 

Sjukintyg eller veterinärintyg ska vara oss tillhanda senast 31/7 för att få 

anmälningsavgifter tillbaka. 

Maila intyg till kontakt-fjordsm2020@outlook.com 

Unghästchampionat & Junior 
Ibland förekommer det att det är få starter i klasserna. För att bli segrare vid ensam 

start krävs resultat enligt kvalregler i respektive gren.  
 

Unghästchampionat & Junior – Enligt kvalregler TR 

Hoppning: 0 fel på hinder och tid 

Dressyr: 55 % 

Bruks: utan U 

Precision: 6 fel på hinder, inga tidsfel 

 

Anläggningen 
Framridningsbanan (Ridhus) kommer att vara öppen för ridning efter avslutad 

tävlingsdag OBS! Fredag efter kl.16.00 är ridhuset stängt p.g.a. förberedelser för SM-

Middag. Ekipage hänvisas till lilla ridbanan under fredag efter kl. 16.00. 

Sladdning och vattning förekommer oregelbundna tider.  

Ridning får ej ske på åkrar eller ängar.  

Följ dem skyltar och avspärrningsband som finns uppsatta och respektera detta då 

publik och hästar kommer vistas inom samma område.  

 

Mat & Servering 
Det kommer att finnas både mat & fika att köpa under tävlingsdagarna. En lunchvagn 

som serverar dryck och mat samt ett cafétält där lättare lunch, dricka och fika 

kommer att kunna köpas. Betalning via swish & kort.  
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Rökfri & alkoholfri 

anläggning, respektera 

detta! 

 

 


