
 

Arrangeras av Mälardalens Fjordhästförening & Östergötlands Fjordhästförening,  

i samarbete med Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening 

 

 Öknaskolan, Tystberga, Sörmland    11-14 juli 2013 

 

1. Tävlingarna bedöms enligt SvRF:s gällande TR I, II, III, V, med tillägg av SFF:s egna 

tävlingsbestämmelser. Alla ryttare/kuskar och hästar som deltar ska ha gällande licens.  

Alla bedöms som ridhästryttare/kuskar. 

 

2. Klädsel: I hoppning och dressyr krävs traditionell klädsel med kavaj. Junior i hoppklass 

ska ha säkerhetsväst. 

 

3. Häst får starta maximalt 2 ggr/dag. 

 

4. Tävlingen är öppen för fjordhästar med grönt pass.  Ekipage ska vara uttaget av till SFF 

ansluten lokalförening eller direktkvalat enligt kvalregler. Se kvalregler på 

http://fjordsm13.webs.com/. 
 

5. Anmälan via TDB. Intyg om godkända kval skickas till fjordsm2013@gmail.com, eller 

till Sara Andersson, Movägen 1, 618 33 Kolmården, i samband med anmälan. 

 

6. Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast onsdag den 19:e juni 2013 kl 18.00. Ef-

teranmälan mottages fram till och med den 30:e juni kl 18.00, i mån av plats och mot ett 

tillägg på 150:-/klass. Anmälan räknas inte som giltig förrän både anmälan och anmäl-

ningsavgift är arrangören tillhanda. Avanmälan kan ske fram till torsdag den 4:e juli kl 

18.00. Då kan erlagda avgifter återfås, minus en administrativ avgift på 150 kr. Vid se-

nare avanmälan krävs läkar-/veterinärintyg för att erlagda avgifter ska återfås. 

 

7. Anmälningsavgiften betalas via TDB. 

 

8. Anmälningsavgifter: Öppen klass 150:-      

    SM-klass 250:-      

    Allround 400:- 
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9. Veterinärbesiktning endast torsdag och fredag, alla hästar måste besiktas. Veterinärav-

gift meddelas i ryttare/kuskmeddelande. 

 

10. Vaccinationsintyg och hästpass visas i sekretariatet innan avlastning.  

 

11. Samtliga klasser rids/körs utomhus på grus eller gräs. Arrangören förbehåller sig rätten 

till ändringar. 

 

12. Precisionsbanan kan komma att innehålla vattengrav och/eller träbro. Ange vid anmälan 

om du delar vagn med någon samt bredden på din vagn. 

 

13. Kusk-/ ryttarmeddelande och preliminära startlistor kommer att publiceras på 

http://fjordsm13.webs.com/ . Önskar ni få meddelande via post, ange det vid anmälan 

och bifoga frankerat och adresserat kuvert. 

 

14. Camping och tillgång till boende på elevhem finns på tävlingsplatsen. För vidare infor-

mation, bokning och priser se: http://fjordsm13.webs.com/ 

 

15. Uppstallning sker i boxar på tävlingsplatsen. Stallansvarig förbehåller sig rätten att för-

dela stallplatserna. Box bokas via TDB, för pris och betalning se 

http://fjordsm.13.webs.com/. Nattvakt kommer att finnas. Ange datum för ankomst och 

avresa i anmälan. OBS medtag stallgrep/skyffel! Kontakt vid frågor: Per Axelsson, kon-

takt se hemsidan. 

 

16. Enklare servering finns på tävlingsplatsen. Det kommer finnas möjlighet att förboka 

frukost och lunch i skolans matsal, för priser och bokning se 

http://fjordsm13.webs.com/  
 

17. Arrangören önskar att deltagande ekipage fyller i speakerinformation, skriv din egen 

eller använd blankett på. http://fjordsm13.webs.com/   

 

18. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.  

 

19. Samtliga resultat är preliminära fram till prisutdelningen 

 

20. Förfrågningar: Gemensam mejladress för fjord SM: fjordsm2013@gmail.com, märk 

gärna mejlet med vem det ska till.  

Anmälan och sekretariat: Sara Andersson telefon 0706-867 378.  

Tävlingsledare: Dorith Andersson 011-39 10 32  

Övriga grenledare se http://fjordsm13.webs.com/ 

 

21. Klasser: 

Se nästa sida
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1. Precisionskörning Bed: A 2 faser + 30 cm (SM) lördag 

2. Dressyr LA:1 2007 (SM) fredag 

3. Hoppning Lätt 0,90 m, Bed: A:1a (SM) söndag 

4. Allround (SM) Precisionskörning Bed: A 2 faser + 30 cm (lördag fm.) 

5. Allround (SM) Dressyr LB:1 2006 (torsdag em.) 

6. Allround (SM) Hoppning Lätt 0.80 m Bed: A:1a (söndag fm) 

 

 

7. Precision, poängjakt (lördag fm.) 

8. Hoppning L 0,80m bed A:0/A:0 (lördag em.) 

9. Hoppning L 0,80m bed A:0/A:0 (söndag fm. 

10. Hoppning, poänghoppning (lördag em.) 

11. Dressyr LB:0 2006 torsdag em. kväll 

12. Dressyr LB:1 2006 fredag fm. 

13. Lagtävling: Ett körekipage i klass 7 och två ridekipage i klass 10 bildar lag, det lag med högst an-

tal poäng vinner. Anmäl intresse att delta så lottar vi in dig i ett lag, eller anmäl helt lag. 

Maximalt 40 ekipage/dressyrklass 

Klass 11 är öppen för 40 minus antalet allroundekipage, för att vi ska kunna använda samma domare 

 

 

 

  


