Proposition för
SM Nordsvensk brukshäst
14-17 juli, 2022
Jönköpings Läns Kusksällskap och Föreningen Nordsvenska hästen i
Jönköpings län, inbjuder till SM för Nordsvensk brukshäst i samband med
tävling i sportkörning på Vaggeryds travbana.
Vi inbjuder till SM i riden dressyr, hoppning, körd dressyr,
precisionskörning och sportkörning. Den som deltar i minst tre klasser kan
också bli SM-mästare i allround. Minst en gren måste vara riden.
Sportkörning ingår inte i allround.
Till placerade utdelas rosetter, hederspriser och minnesplakett.
Du som ryttare måste vara medlem i Föreningen Nordsvenska hästen och
hästen införd i grundstamboken avdelning 1. Hoppning och riden dressyr
går under arrangemang där licens inte är obligatoriskt, men
rekommenderas. Godkänd vaccination enligt Ridsportförbundet krävs.
Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande
Tävlingsreglemente I och grenspecifika bestämmelser i TR II Dressyr, TR
III Hoppning, TR V sportkörning.
Du som deltar i den fullständiga sportkörningstävlingen i Lätt A, har
möjlighet att även delta i SM i respektive dressyrkörning samt precision.
Detta innebär att du anmäler som vanligt till TDB i sportkörning MEN
också anmäler ditt deltagande under listor. Då tillkommer en avgift om 100
kr per SM klass utöver sportkörningsavgiften. Detta för att du tävlar två
klasser.
Dock gör du bara en start där resultatet räknas i båda klasserna.
Uppvärmningsklass är öppen för alla nordsvenska brukshästar i riden
dressyr och hoppning, men den är inte kvalande till SM.

Särskilda bestämmelser för kval
● Kvalen ska vara gjorda på lägst Pay and Ride, Jump eller Drive
med godkänd domare och banbyggare inom Svenska
Ridsportförbundet. Deltagande i ovan kval, ska styrkas med intyg
från arrangerande klubb.
● Skicka intyg i samband med anmälan till:
Jonas Nordlund, Backfors 56, 91693 Bjurholm.
Märk kuvert med ” SM Nordsvensk”
● Kvalar du på officiell tävling finns resultat i TDB och då behövs
inget särskilt intyg.
● Kusk eller ryttare ansvarar för korrekt kvalresultat.

Kvalregler:
Dressyr ridning:

Startat i lägst LB med lägst 60 % som resultat.

Hoppning:

Startat i hopptävling lägst 80 cm med godkänt

resultat dvs. ej ha blivit utesluten.
Dressyr körning: Startat LB avdelning A med godkänt resultat
dvs. max 80 straff
Precisionskörning: Startat lägst LB avdelning A med godkänt resultat
dvs. ej ha blivit utesluten.
Sportkörning: Enligt vanligt kval till Lätt A
Anmälan i TDB för sportkörning, dressyr och precision i tävlingsproposition
för Jönköpings Läns Kusksällskap. https://tdb.ridsport.se/
meeting_propositions/30055

Anmälan i TDB under arrangemang riden dressyr och hoppning. https://
tdb.ridsport.se/meetings/64701

Du bokar klasser, box, camping och el via TDB under arrangemang.
Se proposition sportkörning Jönköpings läns Kusksällskap eller under
arrangemang SM nordsvenskar.
Betalning via Swish 123 202 46 77 Glöm inte skriva namn och klass.
Veterinär enligt minikrav från Jordbruksverket www.sjv.se gäller endast
startande i sportkörning fullständig tävling.
Servering med fika och lunch kommer att finnas på plats.

Preliminärt program:
Torsdag 14 juli SM dressyr
Fredag 15 juli Dressyr sportkörning och SM dressyrkörning
Lördag 16 juli Maraton sportkörning och SM hoppning.
Lördag 16 juli Invigning med Nordsvensk parad, kadrilj och invigningstal.
Alla tävlande med Nordsvensk blir inbjudna att vara med.
Söndag 17 juli Precision sportkörning och SM precision.
Prisutdelning

Välkomna!

