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Detta tävlingsreglemente ägs av Svenska Fjordhästföreningen (SFF). Det är SFF:s styrelse 

som äger tolkningsföreträde. Tävlingsreglerna gäller från och med 2019. Unghästchampionat 

och fjord-SM för juniorer bör hållas under samma tävlingshelg som SM för fjordhästar, 

alternativt som egen tävlingshelg. 

CHAMPIONAT FÖR UNGHÄST   

 

Syftet är att öka utbildningsnivån på unga hästar och att göra det mer attraktivt att satsa på en 

ung fjordhäst. Unghästchampionatet är öppet för fjordhästar som under kalenderåret fyller 5 

och 6 år. Ston som haft föl har rätt att delta i ålderskategorin under sin egen ålder. Detta 

innebär att ston som fått föl får delta i championatet för 5-åriga fjordhästar när hon är 6 år, 

och i championatet för 6-åriga fjordhästar när hon är 7 år. Intyg eller annat bevis på föl skall 

följa anmälan.   

Tävlingarna sker på lokal nivå. Klasserna kan, om de hålls i samband med SM, vara öppna för 

övriga kvalade ekipage och då sker dubbla prisutdelningar, en i klassen och en för 

championatet. Om så är fallet startar unghästarna i egen avdelning.   

Häst som deltar i championatsklasser får även delta i SM-klass. 

I championatsklasserna koras bästa 5- och 6-åriga häst per gren, och det delas ut pris till 

samtliga placerade enligt det beräkningssystem som finns i TR1. 

KLASSER  

HOPPNING   

5-åriga fjordhästar tävlar 0,70 m. Bedömning A: Inverkansridning, D-ponnymått och tempo.  

För unghästar med giltigt mätintyg som C-ponny gäller att de tävlar 0,60 m. Resultat slås ihop 

för samtliga kategorier i samma åldersklass. 

6-åriga fjordhästar tävlar 0,80 m bedömning A: Inverkansridning, D-ponnymått och tempo. 

För unghästar med giltigt mätintyg som C-ponny gäller att de tävlar 0,70 m. Resultat slås ihop 

för samtliga kategorier i samma åldersklass.  

Likaplacerade 1-3 ska om möjligt skiljas åt vid lika poäng. Ekipage säras först via 

bedömningsgrupp 1, 2 sedan 3. Går ekipagen ej att skilja på blir dessa likaplacerade. 

Sammanslagning av junior och seniorekipagen sker. Klassen bedöms som ridhäst gällande 

utrustning.  



DRESSYR  

5-åriga fjordhästar tävlar LC:2   

6 åriga fjordhästar tävlar LB:1   

Om ekipage inte går att skilja åt enligt TR blir dessa likaplacerade. 

PRECISIONSKÖRNING   

5- och 6-åriga fjordhästar tävlar på samma svårighetsnivå, men de olika ålderskategorierna 

separeras i två olika startfält. 

Tävlingen går i LA bed. A med två faser. Vatten, bro och vägskäl får inte förekomma.  

BRUKSKÖRNING OCH BRUKSRIDNING 

5- och 6-åriga fjordhästar tävlar på samma svårighetsnivå, som bör vara som DM, och de två 

ålderskategorierna separeras i två olika startfält. Unghästchampionatet ska ha en lättare bana 

än den som används för SM-klassen. Unghäst som är kvalad och vill delta även i fjord-SM 

behöver alltså göra två starter. Om en häst deltar i både unghästchampionat och SM-klass ska 

starten i fjord-SM göras före start i unghästchampionat. 

KVALIFICERING TILL UNGHÄSTCHAMPIONAT   

Följande kvalresultat är de lägsta godkända resultaten. Kval kan göras i högre klass. 

Kvalperioden är maximalt 24 månader före meetingets första dag, men observera att de yngre 

hästarna inte alltid har rätt att tävla under hela denna period enligt TR. 

5 ÅRINGAR   

Hoppning för 5-åringar: Ekipaget ska ha genomfört två lätt 0,70 m felfritt genomförda 

grundomgångar på lägst klubbnivå, ska styrkas av resultatlista (för c-ponny gäller 0.60 m).  

Dressyr 5-åringar: Ekipaget ska ha genomfört två omgångar med minst 55 % av maxpoäng i 

Lätt C uppnådda på lägst lokal nivå.  

Precisionskörning 5-åringar: Ekipaget ska vara kvalificerat till start i lätt A enligt TR. 

Brukskörning: Ekipage ska ha genomfört minst en tävling utan u i något delmoment.  

Bruksridning: Ekipage ska ha genomfört minst en tävling utan u i något delmoment. 

 



6 ÅRINGAR   

Hoppning 6-åringar: Ekipaget ska ha genomfört två Lätt 0,80 m felfritt genomförda 

grundomgångar på lägst lokal nivå (för c-ponny gäller 0,70 m).   

Dressyr 6-åringar: Ekipaget ska ha genomfört två omgångar med minst 55 % av maxpoäng i 

Lätt B uppnådda på lägst lokal nivå.  

Precisionskörning 6-åringar: Ekipaget ska vara kvalificerat till start i lätt A enligt TR. 

Brukskörning: Ekipage ska ha genomfört minst två tävlingar utan u i något delmoment.  

Bruksridning: Ekipage ska ha genomfört minst två tävlingar utan u i något delmoment. 

 

FJORD-SM FÖR JUNIORER 

 

Syftet är att öka intresset för unga ryttare att träna och tävla med fjordhäst. Fjord-SM för 

juniorer är öppet för ryttare/kuskar som under kalenderåret fyller högst 18 år.  

Tävlingarna sker på lokal nivå. Klasserna kan, om de hålls i samband med SM, vara öppna för 

övriga kvalade ekipage och då sker dubbla prisutdelningar, en i klassen och en för juniorer. 

Om så är fallet startar juniorerna i egen avdelning.  Det kan vara lämpligt att 

unghästchampionat och SM för juniorer hålls parallellt, då det är samma svårighetsnivå för 

båda mästerskapen. 

Häst som deltar i SM för juniorer får även delta i SM-klass, under förutsättning att tillåtet 

antal starter inte överskrids. 

I SM för juniorer koras bästa junior upp till 15 år (fyller högst 15 år under kalenderåret) och 

bästa junior 16-18 år, och det delas ut pris till samtliga placerade enligt det beräkningssystem 

som finns i TR1. 

KLASSER  

HOPPNING   

Juniorer upp till 15 år tävlar 0,70 m. Bedömning A: Inverkansridning, D-ponnymått och 

tempo.  För hästar med giltigt mätintyg som C-ponny gäller att de tävlar 0,60 m. Resultat slås 

ihop för samtliga kategorier i samma åldersklass. 



Juniorer 16-18 år tävlar 0,80 m bedömning A: Inverkansridning, D-ponnymått och tempo. För 

hästar med giltigt mätintyg som C-ponny gäller att de tävlar 0,70 m. Resultat slås ihop för 

samtliga kategorier i samma åldersklass.  

Likaplacerade 1-3 ska om möjligt skiljas åt vid lika poäng. Ekipage säras först via 

bedömningsgrupp 1, 2 sedan 3. Går ekipagen ej att skilja på blir dessa likaplacerade. Klassen 

bedöms som ridhäst gällande utrustning.  

DRESSYR  

Juniorer upp till 15 år tävlar LC:2   

Juniorer 16-18 år tävlar LB:1   

Om ekipage inte går att skilja åt enligt TR blir dessa likaplacerade. 

PRECISIONSKÖRNING   

Alla juniorer tävlar på samma svårighetsnivå, men de olika ålderskategorierna separeras i två 

olika startfält. 

Tävlingen går i LA bed. A med två faser. Vatten, bro och vägskäl får inte förekomma.  

BRUKSKÖRNING OCH BRUKSRIDNING 

Alla juniorer tävlar på samma svårighetsnivå, som bör vara som DM, och de två 

ålderskategorierna separeras i två olika startfält. Fjord-SM för juniorer ska ha en lättare bana 

än den som används för SM-klassen. Junior som är kvalad och vill delta även i fjord-SM 

behöver alltså göra två starter. Om en häst deltar i både SM för juniorer och SM-klass ska 

starten i fjord-SM göras före start i junior-SM. 

 

KVALIFICERING TILL FJORD-SM FÖR JUNIORER   

Följande kvalresultat är de lägsta godkända resultaten. Kval kan göras i högre klass. 

Kvalperioden är maximalt 24 månader före meetingets första dag. 

JUNIORER UPP TILL 15 ÅR 

Hoppning: Ekipaget ska ha genomfört två lätt 0,70 m felfritt genomförda grundomgångar på 

lägst klubbnivå, ska styrkas av resultatlista (för c-ponny gäller 0.60 m).  



Dressyr: Ekipaget ska ha genomfört två omgångar med minst 55 % av maxpoäng i Lätt C 

uppnådda på lägst lokal nivå.  

Precisionskörning: Ekipaget ska vara kvalificerat till start i lätt A enligt TR. 

Brukskörning: Ekipage ska ha genomfört minst en tävling utan u i något delmoment.  

Bruksridning: Ekipage ska ha genomfört minst en tävling utan u i något delmoment. 

 

JUNIORER 16-18 ÅR 

Hoppning: Ekipaget ska ha genomfört två Lätt 0,80 m felfritt genomförda grundomgångar på 

lägst lokal nivå (för c-ponny gäller 0,70 m).   

Dressyr: Ekipaget ska ha genomfört två omgångar med minst 55 % av maxpoäng i Lätt B 

uppnådda på lägst lokal nivå.  

Precisionskörning: Ekipaget ska vara kvalificerat till start i lätt A enligt TR. 

Brukskörning: Ekipage ska ha genomfört minst två tävlingar utan u i något delmoment.  

Bruksridning: Ekipage ska ha genomfört minst två tävlingar utan u i något delmoment. 

 

 


