Tävlingsreglemente
Svensk Mästerskap för
Nordsvenska Brukshästar
Giltigt från och med 1/6 2021
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Inledning

Detta tävlingsreglemente ägs av Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH). Det är FNH:s styrelse som äger
tolkningsföreträde. Reglerna är beslutade i juni 2021. Tävlingsreglerna gäller från och med 2021-06-01.

1. Allmänt om arrangemanget

SM för nordsvenska brukshästar arrangeras en gång per år. Tävlingens hålls som ett meeting i flera
grenar. Tävlingen ska i tillämpliga delar uppfylla kraven som gäller för enstjärnig tävling enligt Svenska
ridsportförbundets regler.

2. Reglementen
2.1 Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente
Tävlingar i grenar som omfattas av Svenska ridsportförbundet, SvRF, bedöms enligt SvRF:s tävlingsreglementen
för aktuella grenar samt reglementets allmänna bestämmelser. Vad gäller regler gällande hästens och ryttaren
utrustning bedöms samtliga ekipage enligt de regler som gäller för ridhäst, utom när det gäller SM för ryttare 18
år och yngre, där reglerna för hästens och ryttarens utrustning ska vara de som gäller för ponny.
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.)
Svenskt Mästerskap för nordsvenska brukshästar friskriver sig från kravet på licenser gällande både ryttare / kusk
och häst.
2.2 Veterinär och djurskydd
Svenskt Mästerskap för nordsvenska brukshästar klassas som en lågrisktävling och behöver därmed enligt
Jordbruksverket krävs ingen veterinärbesiktning. Alla hästar ska före första start ID-kontrolleras.
Häst får starta maximalt tre klasser per tävlingsdag, oavsett gren eller nivå.
2.3 SM-general
SM-general ska finnas vid samtliga mästerskapsklasser. SM-general och tävlingsledaren, samt i förekommande fall
veterinären, fattar beslut angående protester och andra oklarheter som uppkommer under tävlingen. För protester
gäller det förfarande som framgår av Svenska ridsportförbundets TR.

3 SM för nordsvenska brukshästar, mästerskapsklasser
3.1 Dressyrridning
Dressyren avgörs i två omgångar, där bägge rids i LB. Det är upp till arrangören att välja program för de
båda deltävlingarna, men det får inte vara samma i båda omgångarna. Vilka program som valts ska anges i
propositionen.
Klassegrare från föregående SM för nordsvenska brukshästar ges en reserverad plats. Övriga ekipage ges plats efter
tävlingsresultat under kvalperioden. Resultatet räknas ut som snitt av totalprocent i de båda klasserna. Vid samma
procent så vinner det ekipage med högst procent i högsta LB-klassen. Om en segrare ändå inte kan koras ska
segern delas. I klassen koras en svensk mästare.
3.2 Hoppning
Hoppningen går i två omgångar. Avgörs i klass 0,70 m och 0,80 m. Tempo: häst. Bedömningen är A:1a efter att
båda grundomgångar. En svensk mästare koras genom resultat från omhoppning.
3.3 Precisionskörning
Precisionskörningen avgörs i Lätt A +30 cm. Första omgången bedömning A:0 och andra omgången bedömning
A med två faser. Banan byggs med mått och tempo för häst.
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Sammanslagning av samtliga ekipage sker. I klassen koras en svensk mästare. Om de två bästa ekipagen har
samma resultat ska segern delas.
3.4 Dressyrkörning
Dressyren avgörs i två omgångar och körs i LB och LA. Det är upp till arrangören att välja program för de
båda omgångarna, men det får inte vara samma i båda omgångarna. Vilka program som valts ska anges i
propositionen.
Resultatet räknas ut som snitt av totalprocent i de båda klasserna. Vid samma procent så vinner det ekipage med
högst procent i LA. Om en segrare ändå inte kan koras ska segern delas. I klassen koras en svensk mästare.

4 Bästa allroundhäst

Allround är en kombinationsklass av nedanstående grenar. Syftet med bästa allroundhäst är att främja och befästa
användandet av den nordsvenska brukshästen som en allroundhäst.
4.1 Godkänt resultat
För allround måste startande häst delta i minst två grenarna, varav en måste vara ridgren och en körgren. Ej
godkänt resultat i någon eller några av grenarna berättigar ekipaget noll poäng i grenen i sammanräkningen av
bästa allroundhäst.
Med godkänt resultat menas att:
- I dressyren, riden som körd ha uppnått minst 50 %.
- I hoppning och precisionskörning får ekipaget inte ha uteslutits.
4.2 Bästa allroundhäst koras genom ett poängsystem där man samlar poäng i de grenar man deltar i, det vill säga
de som deltar i fler grenar har större chans att samla poäng än de som deltar i färre grenar.
Poängsystemet är baserat på antalet startande ekipage. Placerade hästar tilldelas poäng enligt följande exempel,
med 10 startanmälda ekipage: 1:a = 10p, 2:a = 9p, 3:a = 8p, 4:a = 7p, 5:a = 6p, 6:a = 5p, 7:a = 4p, 8:a = 3p, 9:a =
2p och 10:a = 1p.
Poängsättning sker bakifrån med en poängs skillnad mellan varje placering. Har t.ex. 10:an och 9:an inte blivit
godkända i grenen tilldelas dessa hästar inga poäng. Att ha valt att inte delta i en gren räknas inte som att vara
utesluten. Om två ekipage hamnar på samma slutpoäng, vinner det ekipage som tilldelats högsta antalet poäng i
körningens dressyr, därefter bästa resultat i precisionskörning, därefter riden dressyr och därefter hoppning. Om
de två bästa ekipagen fortfarande har samma resultat ska segern delas.

5. SM för nordsvensk brukshäst för ungdomar
5.1 Syfte och deltagande
Syftet med SM för nordsvensk brukshäst för ungdomar är att öka intresset för unga ryttare att träna och tävla
med nordsvensk brukshäst. SM för nordsvensk brukshäst för ungdomar är öppet för ryttare/kuskar som under
kalenderåret fyller högst 26 år.
Ungdomarna startar i de befintliga klasserna, men ingår samtidigt i en ungdomsklass. De kan alltså placera sig
både i ungdomsklass och SM-klass med samma starter.

6 Deltagande

Tävlingarna är endast öppna för ekipage med nordsvensk brukshäst införd i grundstambok avdelning I. Det
åligger den tävlande att förse arrangören med godkänd dokumentation som styrker rätt att deltaga i SM för
nordsvenska brukshästar.
Tävlingarna är endast öppna för hästar som startar i en SM-klass.
Ryttaren/kusken ska vara medlem i Föreningen Nordsvenks Hästen. Medlemskap ska på begäran styrkas av
medlemskort, inbetalningskvitto eller intyg från kassör/ordförande.
Det är tävlande ryttare/kusk/målsman som har ansvar att se till att hästen är frisk och förberedd för uppgiften.
Giltig vaccination mot hästinfluensa enligt SvRF:s TR I moment 170 ska finnas för alla tävlande hästar.
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7 Kvalificeringskrav till SM för nordsvenska brukshästar
7.1 Kvalificering
Kvalet gäller hästen då det är ett rasmästerskap. Kval genomförs på officiella tävlingar anslutna till SvRF eller hos
FNH:s distrikt. Kval kan även genomföras på inofficiella tävlingar såsom klubbtävlingar, pay and drive, pay and
ride och träningstävlingar. Kval gjorda på offentliga tävlingar klassas högre än kval gjorda på inofficiella tävlingar.
7.2 Direktkvalificerade
Direktkvalificerade till SM är vinnande ekipage i respektive SM-klass från föregående år.
7.3 Kvalificering på egna meriter
Resultaten ska vara uppnådda inom 24 månader innan mästerskapens första dag, resultat från föregående års
SM för nordsvenska brukshästar får räknas. Alla kvalificeringsresultat nedan ska styrkas med intyg eller officiella
resultat. Det ligger i tävlandes ansvar att förse tävlingsarrangören med giltiga resultat.
7.3.1 Dressyrridning
Ekipage ska ha genomfört lägst Lätt B, med minst 58 % av maxpoängen. Tävlingen ska vara dömd av godkänd
domare enligt Svenska Ridsportförbundet.
7.3.2 Hoppning
Ekipage skall ha genomfört minst en grundomgång i lägst 0,80 m med 0 fel på både hinder och tid.
7.3.3 Precisionskörning
Ekipage ska ha minst ett resultat i klass LB precision med max sex fel på hinder och 0 tidsfel.
7.3.4 Dressyrkörning
Ekipage ska ha genomfört lägst Lätt B med minst 60 % av maxpoängen. Tävlingen ska vara dömd av godkänd
domare enligt Svenska Ridsportförbundet.

8 Kvalificering till SM för nordsvenska brukshästar för ungdomar

Samma kvalificering sker som för övriga deltagare. Ungdomar bildar ingen egen klass utan ingår i befintliga
klasser.

9 Definitioner
9.1 Pay and jump/Pay and ride
Pay and jump/pay and ride/pay and drive är en träningstävling och klassas som inofficiellt resultat.
9.2 Klubbtävling
En tävling arrangerad på klubbnivå är en tävling som endast är öppen för klubbens egna medlemmar. Kan an
innefatta tävling arrangerad av FNH distrikt.
9.3 Träningstävling
Är ett träningstillfälle med bedömning och där ingen placeringsordning görs.
9.4 Ekipage
Häst och ryttare eller häst och kusk tillsammans bildar ett ekipage
9.5 SM-general
SM-general innehar samma roll överdomaren enligt Svenska Ridsportförbudets TR. SM-general utses av
Föreningen Nordsvenska Hästens styrelse.
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