
PROPOSITION

SVENSKT MÄSTERSKAP FÖR 
NORDSVENSKA BRUKSHÄSTAR 2021

24-26 september 2021
Kils Hästcenter Hannäs, Kil

Arrangör Föreningen Nordsvenska Hästen

Klasser 
SM Dressyr, Dressyrprogram LB:1 samt LB:3
SM Körning Dressyr, Svenskt Lätt B (2020) 40x80 och Svenskt Lätt A 40x80
SM Precisionskörning Lätt A +30 bed. A:0 och Lätt A +30 bed. A med två faser. 
SM Hoppning 70 samt 80 cm avgörs med A:1a när båda grundomgångarna är genomförda.

Särskilda bestämmelser
Tävlingen är öppen för renrasiga nordsvenska brukshästar införda i grundstambok avdelning 1. 
Deltagande ryttare / kusk skall vara medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen.

Reglemente
Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma 
bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR V 
Sportkörning. TR gäller med tillägg för Förening Nordsvenska Hästens regler för SM för nordsvenska 
brukshästar, vilka finns på https://nordsvensken.org.

Anmälan
Anmälan sker via Föreningen Nordsvenska Hästens hemsida, där ligger tävlingen under ”Bedömning” 
- ”Svenskt Mästerskap för Nordsvensk Brukshäst”.  Ordinarie anmälan utgår den 2021-08-23 klockan 
18:00. Anmälan kan återtas via e-post till och med den 2021-08-25 klockan18:00 utan att avgift 
erläggs. 

Anmälan betalas inte vid själva anmälan utan efter godkännande. Betalas via Swish 123 362 92 43, 
Plusgiro 212 21-7 eller Bankgiro 5733-9574. Ange ordernummer du får vid anmälan samt hästen och 
ryttaren/kuskens namn. EXEMPEL: #012345, Stjärna, Anna Andersson. 
Betalningen måste vara oss till handa innan anmälningstiden gått ut, annars stryks er anmälning. 
Betalningen ska vara föreningen tillhanda senast 2021-08-25 klockan18:00. 



ID-kontroll
ID-kontroll av häst kommer att ske på plats. Glöm inte att ta med hästens pass! Info i 
ryttarmeddelande.

Kval
Deltagande ekipage skall vara kvalade enligt Föreningen Nordsvenska Hästens regler för SM.
Ange i din anmälan hur du kvalat. Skicka även e-post till sm@nordsvensken.org där du bifogar 
dokument i form av bild (format jpg) eller skannat dokument (format pdf ) på dina kvalresultat. Tänk 
på att medlemskap krävs.

Anläggning
Kils Hästcenter Hannäs
Hannäsudden
665 91 Kil
https://www.hastcenterhannas.se

Tävlingsbanor
a. Hoppning och dressyr på grusbana, framridning på grusbana. 
b. Körning på grusbana.
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

Ryttar- och kuskmeddelande
Ryttar- och kuskmeddelande skickas via e-post samt publiceras på https://nordsvensken.org/

Uppstallning
Uppstallning finns på tävlingsplatsen och bokas via anmälan på https://nordsvensken.org/. Varje ekipage 
ansvarar själv för att tömma boxen helt på spån efter användning samt skrubba bort ev avföring på 
väggar.

Boende och camping
Camping med el-platser finns på tävlingsplatsen, bokning och betalning sker enligt instruktioner på 
https://nordsvensken.org/

Avgifter
Körning dressyr 400 kr
Precisionskörning 400 kr
Ridning dressyr 400 kr
Hoppning 400 kr
Vid deltagande i 2 eller fler grenar 350 kr/gren
Hyra av box (inkl. 1 spånbal) 450 kr/natt eller 850 kr/fredag-söndag

Vid frågor kontakta
Tävlingsledare
Jonas Nordlund, mobil 070-282 71 46, e-post jonas@backforsgard.se

SM-general
Cecilia Hamilton, mobil 070-326 10 85, e-post cecilia.hamilton@telia.com

Kils Hästcenter Hannäs
Britt Lööv, mobil 070-611 27 67, e-post britt@loov.nu 


