
Proposition SM kval samt SM final nordsvensk brukshäst 2020 

SM för nordsvensk brukshäst kommer detta år gå av stapeln den 18-20 september på Kils 
Hästcenter i Hannäs. För att delta på SM behöver de deltagande ekipagen först och främst vara 
medlemmar i Föreningen Nordsvenska hästen, samt att hästen måste vara av rasen nordsvensk 
brukshäst införd i grundstambok avdelning I. Kvalet till SM sker via befintliga tävlingar 
arrangerade av Svenska ridsportförbundet(eller annan tävling godkänd av SM gruppen). Varje 
ekipage får fritt får delta på de tävlingar de själva vill och skickar sedan in sina resultat för att 
med dem försöka kvala in till SM. 

SM kommer att avgöras i 4 olika grenar 2020, riddressyr, kördressyr, hoppning samt 
precisionskörning. Varje ekipage kan välja att försöka kvala in till en eller flera av dessa grenar. 
Men endast de tio ekipage med högst kvalresultat blir uttagna till respektive gren.  

För att anmäla ett ekipage till kvalet för SM gäller nedanstående proposition. De som sedan blir 
uttagna till själva SM kommer att kontaktas personligen. Att anmäla ett ekipage till kval är 
kostnadsfritt, men blir ekipaget uttagen till SM tillkommer startavgift enligt nedan. 

 

Särskilda bestämmelser 

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, 
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR 
III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted 
Games, TR X Working Equitation och Anvisningar. SM tävlingen friskriver sig däremot från 
reglerna vad gäller max antal starter per dag samt att man måste vara licensierad. 

Anmälan sker genom att posta kopia på protokoll med domarens underskrift. Nedanstående 
kvalregler gäller för varje gren: 

Riddressyr: Dressyrprotokoll i lägst klass LB med lägst 58% som resultat. Tävlingen ska vara 
dömd av godkänd domare enligt Svenska ridsportförbundets regelverk.  

Kördressyr: Dressyrprotokoll i lägst klass LB med lägst 60% som resultat. Tävlingen ska vara 
dömd av godkänd domare enligt Svenska ridsportförbundets regelverk.  

Precisionskörning: Protokoll i lägst LB i tävling med godkänd banbyggare skickas in. Felfria 
resultat samt resultat i högre klasser ger bättre kvalresultat. 

Hoppning: Protokoll från hopptävling lägst 80 cm med godkänd banbyggare enligt Svenska 
ridsportförbundets regelverk. Felfria resultat samt resultat i högre klasser ger bättre 
kvalresultat. 

Kvalresultat postas till:  

Jonas Nordlund, Backfors 56, 916 93 Bjurholm.  

Skriv även din adress samt telefon nr och e-post på protokollet. Märk ”SM nordsvensk”. 

Ordinarie kvalanmälan utgår 2020-08-01 Kl:18:00  

 



 

Tävlingsplats 

Kils Hästcenter Hannäs 

Servering på tävlingsplatsen  

Cafeteria med fika och enklare förtäring finns. 

Uppstallning och el finns, bokas separat 

 

Klasser och kostnader 

SM Riddressyr, Dressyrprogram LB2 samt LB3 

SM Kördressyr, Dressyrprogram LA 

SM Precisionskörning: LA  

SM hoppning: 70 samt 80 cm 

Kostnad: 400 kr / gren och ekipage 

Boxhyra: 450 kr / natt för desinficerad box samt 1 spånbal. Varje ekipage ansvarar själv för att 
tömma boxen helt på spån efter användning samt skrubba bort ev avföring på väggar. 

 

 


