Fjordcupen 2020
Fjordcupen är en tävling som är öppen för renrasiga fjordhästar införda i grundstambok 1, 2 eller
riksstambok. Kusk/ryttare ska vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till Svenska
fjordhästföreningen (familjemedlem räcker inte). Syftet med fjordcupen är att uppmuntra
fjordekipage som tävlar i konkurrens med andra raser på officiell tävling, och att visa såväl
fjordhästens allsidighet som goda prestationsförmåga.
Fjordcupen innebär att resultat från flera olika grenar läggs ihop till ett totalresultat. Den häst som
har tagit sammanlagt flest poäng är vinnare i fjordcupen. Om flera hästar har poäng vinner den häst
som har flest antal grenar med godkända resultat. Häst kan delta med flera olika ryttare/kuskar i
olika grenar, och även med olika ryttare/kuskar i samma gren. Det är hästens poäng som räknas
samman i resultatlistan för fjordcupen.
Man kan också tävla i enskilda grenar. Vid årets slut utses också vinnare i varje delgren där någon är
ansluten och har tagit poäng. Det ekipage som har högst poäng i respektive gren vid årets slut står
som segare. Om två ekipage har samma poäng segrar den som har tagit flest placeringspoäng, och i
andra hand den som tagit poängen på högst nivå. Om de fortfarande är lika vinner den som har flest
segrar.
För att uppmuntra tävlande som är junior, veteran eller rider unghäst delas det också ut priser till
dessa tre grupper. Det kommer alltså att finnas ett pris till segrare i följande grupper:
- Fjordcupen 2020 – bästa totalresultat av samtliga deltagare
- Fjordcupen unghäst 2020 (öppen för häst född 2014 och senare)
- Fjordcupen junior 2020 (öppen för ryttare/kusk som är född 2002 och senare)
- Fjordcupen veteran 2020 (öppen för ryttare/kusk som är född 1970 och tidigare)

Även deltagare i unghäst, junior och veteran ingår alltså i totalresultatet för fjordcupen, och
tävlar mot övriga inom varje delgren. För delgrenarna delas inte ut priser till junior, veteran
eller unghäst.
Segrare i de fyra cuperna samt segrare i varje gren erhåller rosett och hederspris som delas
ut i samband med SFFs stämma nästföljande år. Det delas också ut rosetter till placerade,
beräknat på samma sätt som i Ridsportförbundets TR. För unghästcupen tävlar hästar 4-6 år
i samma cup, men det delas ut vinnarrosett till bästa 4-åring, 5-åring och 6-åring baserat på
totalresultat (ej delgrenar).
I Fjordcupen kan man tillgodoräkna resultat under ett kalenderår, men resultat räknas tidigast
från det datum du har anmält ekipaget till cupen. Resultat före ekipagets anmälan ingår alltså
inte i poängberäkningen.
Resultaten räknas för häst, och det betyder att samma häst kan delta med olika
ryttare/kuskar. Samma häst som tävlar med junior eller veteran kan också tävla med annan
ryttare/kusk. Vad gäller resultat i totalberäkningen för junior respektive veteran är det dock
endast resultat med den aktuella kusken/ryttaren som räknas. I sammanställningen kan en
junior eller veteran tävla med flera hästar, men resultaten läggs inte ihop, utan fördelas per
häst i resultatlistan.
Resultat kan tillgodoräknas på officiell tävling med lokal eller högre status (för brukstävlingar
motsvarande). Endast resultat på tävlingar i Sverige samt Nordiska och Europeiska
mästerskap för fjordhäst (med kringklasser) kan räknas.

För att anmäla sig till Fjordcupen betalar ryttare/kusk 100 kr per gren till SFFs bg 550-1184.
Om du löst för 400 kr (gäller per häst) kan du tävla i obegränsat antal delgrenar, så varje
häst betalar max 400 kr. Junior betalar 100 kr totalt för valfritt antal grenar. Om hästen ska
tävla med annan ryttare/kusk krävs dock betalning enligt de allmänna reglerna. Ett startkort
per gren och häst ska köpas även vid flera ryttare/kuskar, och max 4 startkort per häst kan
köpas. När fyra startkort är lösta kan häst delta i hur många delgrenar som man önskar. För
varje häst är maxavgiften 400 kr, även vid flera olika ryttare/kuskar.
Mejla, samtidigt som startkortet betalas, till lill-blakken@fjordhastforeningen.se att du har
anmält till sportcupen och meddela då:
- hästens namn och registreringsnummer,
- ryttare/kuskens namn, och om det gäller junior eller veteran även födelseår
- lokalförening som ryttaren/kusken är fullvärdig medlem i,
- vilken rid- eller körklubb ni tävlar för (ej obligatorisk för de grenar som inte tillhör Sv
ridsportförbundet) samt
- vilken/vilka grenar som anmälan gäller.
Du kommer inte att få någon bekräftelse skickad, men startkortet läggs upp på
www.fjordhastforeningen.se och uppdateras med aktuella resultat regelbundet.
Resultat mejlas in till lill-blakken@fjordhastforeningen.se senast en månad efter
tävlingstillfället, för tävlingar i december dock senast den 31/12. Resultat ska på begäran
kunna styrkas med protokoll, utdrag ur tdb eller liknande.
De krav som anges är miniminivåer för att uppnå poäng. Vid seger eller placering kan man
tillgodoräkna poäng både för godkänt resultat och för placeringen. Exempel: Seger i regional
lätt A:1 dressyr med 67 % ger alltså 3+3=6 poäng. För unghäst och ungdom finns dessutom
nivå genomfört, vilket betyder att om man inte blir godkänd kan man få poäng för genomfört,
enligt kraven för denna nivå. Man får inte poäng både för genomfört och godkänt. Antal
placerade räknas enligt Svenska ridsportförbundets regler, även för grenar som inte hör dit.
För varje ny gren där hästen tar poäng (godkänt eller för unghäst/junior genomfört) erhålles 5
extra poäng, även för den första grenen. Godkänd start i lätt C dressyr (utan placering), ger
alltså 1+10=10 poäng, och när samma häst genomför godkänd bruksridning får den
ytterligare 1+10 poäng, summa totalt 22.
Bland alla deltagare i sportcupen lottas det också ut ett pris (en lott per löst startkort).
För vilka krav som gäller per gren och cup se nedan.
Exempel på startkort:

Dressyr ”Lill-Blakken” 24-70-0001 och Blakka Fjording, Bästa fjordhästföreningen
1p
Poäng för
godkänd start
Poäng för
placering
Totalt

2p

3p

4p

5p

Summa

Krav för poäng per gren och cup:
Fjordcupen dressyr

1p
Lokal lätt C

2p
Lokal lätt B

3p
Lokal lätt A

4p
Lätt AP:1
Medelsvår C

Tillägg vid
placering lokal

Tillägg vid
seger lokal eller
placering
regional

Tillägg vid
seger regional

Tillägg vid
placering
nationell

5p
Regional
Medelsvår B
eller högre
Tillägg vid
seger nationell

För godkänd nivå krävs minst 60 %.
För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs minst 55 %.
Fjordcupen hoppning

1p
Ponny lätt E, häst
70 cm, felfri
grundomgång/clea
r round

2p
Ponny: Lätt D,
häst 80 cm: felfri
grundomgång/clea
r round

3p
Ponny Lätt C,
Häst 90 cm: felfri
grundomgång/clea
r round

Tillägg vid
placering lokal

Tillägg vid
Tillägg vid seger
placering regional, regional
eller seger lokal

4p
Ponny Lätt
B, Häst 100
cm: felfri
grundomgån
g
Tillägg vid
placering
nationell

5p
Ponny Lätt
A, Häst 110
cm: felfri
grundomgån
g
Tillägg vid
placering
ponny
medelsvår,
häst 120 cm

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs max 8 fel.
Fjordcupen Working equitation, WE

1p
Lätt C,
godkända
enskilda
moment

2p
Lätt B,
godkända
enskilda
moment

3p
Lätt A,
godkända
enskilda
moment

4p
Medelsvår,
godkända
enskilda
moment

5p
Svår, godkända
enskilda
moment

Tillägg vid
placering lätt C,
totalt

Tillägg vid
placering lätt B
eller seger lätt
C, totalt

Tillägg vid
placering lätt A
seger lätt B,
totalt

Tillägg vid
placering
medelsvår eller
seger lätt A,
totalt

Tillägg vid
placering svår
eller seger
medelsvår, totalt

För godkänd nivå för att räkna poäng krävs minst 60% i dressyrmomentet och minst 60% i
teknikmomentet, och får inte ha varit utesluten i speedmomentet. Poäng för placering eller
seger räknas endast för totala resultatet (ej delgren).
För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs minst 55 % i dressyr och teknik, och får
inte ha varit utesluten i speed.

Fjordcupen sportkörning

1p
Genomförd
a enskilda
moment dvs
dressyr,
maraton
eller
precision
med
godkända
resultat
(räknas ej
när man kör
fullständig),
även clear
round lätt B.
Med
godkänt
avses max
80 straff i
dressyr,
felfri på
hinder i
precision
och ej
utesluten i
maraton.
Tillägg vid
placering
enskilda
moment

2p
Genomförd
a enskilda
moment dvs
dressyr,
maraton
eller
precision
med
godkända
resultat
(räknas ej
när man kör
fullständig)
lägst lätt A.
Med
godkänt
avses max
80 straff i
dressyr,
felfri på
hinder i
precision
och ej
utesluten i
maraton.

3p
Genomförd
fullständig tävling
med
godkända/kvaland
e resultat (max 80
straff i dressyr, ej
utesluten i
precision och
maraton)
(även delad tävling
räknas dvs där
dressyr /precision
går en helg och
maraton en annan
ihop kopplat via
proposition)
Eller
Genomförda
enskilda moment
dvs dressyr,
maraton eller
precision
(räknas ej när man
kör fullständig)
lägst medelsvår

4p
Genomförd
fullständig tävling
med
godkända/kvaland
e resultat (max 80
straff i dressyr, ej
utesluten i
precision och
maraton)
(även delad tävling
räknas dvs där
dressyr /precision
går en helg och
maraton en annan
ihop kopplat via
proposition), lägst
lätt A

5p
Genomförd
fullständig tävling
med
godkända/kvaland
e resultat (max 80
straff i dressyr, ej
utesluten i
precision och
maraton)
(även delad tävling
räknas dvs där
dressyr /precision
går en helg och
maraton en annan
ihop kopplat via
proposition), lägst
medelsvår

Tillägg vid
Tillägg vid seger
Tillägg vid seger
Tillägg vid seger
seger
fullständig lägst
fullständig lägst
fullständig svår
fullständig
lätt A eller för
medelsvår eller för
eller för
enskilda moment
enskilda moment
enskilda
placering
placering svår
moment
medelsvår
placering
lätt A
För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs max 90 straff i dressyr, max 10 fel på
hinder i precision och ej utesluten i maraton.
Fjordcupen Fälttävlan

1p
Genomfört
enskilt moment
P60 eller H80

2p
Genomfört
enskilt moment
P70 eller H90

3p
Genomförd
fullständig
tävling med
kvalande
resultat (max 80
straff i dressyr,
max 16
hinderfel i
banhoppning,
max tidstraff i

4p
Genomförd
fullständig
tävling med
kvalande
resultat (max 80
straff i dressyr,
max 16
hinderfel i
banhoppning,
max tidstraff i
terräng

5p
Genomförd
fullständig
tävling med
kvalande
resultat (max 80
straff i dressyr,
max 16
hinderfel i
banhoppning,
max tidstraff i
terräng

Tillägg vid
placering lägst
P60/H80

Tillägg vid
seger lägst P60,
eller placering
P70/H90

terräng
Lägst P70/H90
Tillägg vid
seger P70/H90
eller placering
P80/H100

Lägst P80/H100

Lägst P90/H*

Tillägg vid
seger P80/H100
eller placering
P90/H*

Tillägg vid
seger P90/H*

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs samma resultat som för godkänd.
Fjordcupen Distansridning

1p
Genomförd CR
Tillägg vid
placering T5070

2p
Genomförd
T50-70
Tillägg vid
seger T50-70
eller placering
T80-119

3p
Genomförd
T80-119
Tillägg vid
seger T80-119
eller placering
T120-139

4p
Genomförd
T120-139
Tillägg vid
seger T120-139
eller placering
T140-160

5p
Genomförd
T140-160
Tillägg vid
seger T140-160

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs samma resultat som för godkänd.

Fjordcupen westernridning

1p
Godkänd ritt på
D-nivå
Tillägg vid
placering på Dnivå

2p
Godkänd ritt på
C-nivå
Tillägg vid
seger på D-nivå
eller placering
på C-nivå

3p
Godkänd ritt på
B-nivå
Tillägg vid
seger på C-nivå
eller placering
på B-nivå

4p
Godkänd ritt på
A-nivå
Tillägg vid
seger på B-nivå
eller placering
på A-nivå

5p
Tillägg vid
seger på A-nivå
eller placering
på SM.

För godkänt krävs minst tre starter i klassen och att ekipaget uppnår lägst 50 poäng i western
riding, reining, trail, versatile horse, ranch riding och ranch trail. För godkänt i western
horsemanship krävs lägst 60 poäng och för godkänt i plaesure krävs att ekipaget är placerat
(för pleasure utgår då inga extra poäng utom för seger).
För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs minst tre starter i klassen och att
ekipaget uppnår lägst 45 poäng i western riding, reining, trail, versatile horse, ranch riding
och ranch trail. För godkänt i western horsemanship krävs lägst 55 poäng och för godkänt i
plaesure krävs att ekipaget är placerat (för pleasure utgår då inga extra poäng utom för seger).
Max tre starter per häst får tillgodoräknas per tävlingsdag.
Fjordcupen brukskörning
1p
2p
Godkänd
Godkänd tävling
genomförd
DM
tävling (utan u),
minst fem starter

3p
Godkänd tävling
SM

4p
5p
Godkänd tävling
NM eller högre (i
Sverige)

Tillägg vid
placering

Tillägg vid
placering DM
eller seger annan
tävling

Tillägg vid seger
DM

Tillägg vid
placering SM

Tillägg vid seger
SM

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs att ekipaget har högst 1 u på hinder (ej
totalt U). Fjord-SM för juniorer och unghästchampionat räknas som motsvarande DM.
Fjordcupen bruksridning
1p
Godkänd
genomförd
tävling (utan u),
minst fem starter
Tillägg vid
placering

2p
Godkänd tävling
DM

3p
Godkänd tävling
SM

4p
5p
Godkänd tävling
NM eller högre (i
Sverige)

Tillägg vid
placering DM
eller seger annan
tävling

Tillägg vid seger
DM

Tillägg vid
placering SM

Tillägg vid seger
SM

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs att ekipaget har högst 1 u på hinder (ej
totalt U). Fjord-SM för juniorer och unghästchampionat räknas som motsvarande DM.
Fjordcupen plöjning
1p
Godkänd
genomförd
tävling (utan u),
minst fem starter
Tillägg vid
placering

2p
Godkänd tävling
DM

3p
Godkänd tävling
SM

4p
5p
Godkänd tävling
NM eller högre (i
Sverige)

Tillägg vid
placering DM
eller seger annan
tävling

Tillägg vid seger
DM

Tillägg vid
placering SM

Tillägg vid seger
SM

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs att ekipaget har högst 1 u på hinder (ej
totalt U).
Fjordcupen skogskörning
1p
Godkänd
genomförd
tävling (utan u),
minst fem starter
Tillägg vid
placering

2p
Godkänd tävling
DM

3p
Godkänd tävling
SM

4p
5p
Godkänd tävling
NM eller högre (i
Sverige)

Tillägg vid
placering DM
eller seger annan
tävling

Tillägg vid seger
DM

Tillägg vid
placering SM

Tillägg vid seger
SM

För genomförd nivå (gäller unghäst och junior) krävs att ekipaget har högst 1 u på hinder (ej
totalt U).

