
   
 

Kval till EM 2022 
Dressyr 
Två kval inom 12 månader på lägst 1*. Resultat från Pay and Ride eller Clear Round på klubbnivå 
godtas inte. 

Junior: Kval i Lätt A, två ritter på minst 60 %. 

Senior: Kval i Msv C eller Lätt A P:1, två ritter på minst 60 %.  

Hoppning 
Två kval inom 12 månader på lägst 1* nivå. Resultat från Pay and Jump eller Clear Round på 
klubbnivå godtas inte. 

Junior: Ekipage skall ha genomfört minst två grundomgångar i lägst Lätt 0,80 m med 0 fel. Felfri ritt i 
avd. B eller Clear Round  samt banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst P80 /H80 får också räknas. 
 
Senior: Ekipage skall ha genomfört minst två grundomgångar i lägst Lätt 0,90 m med 0 fel. Felfri ritt i 
avd. B eller Clear Round  samt banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst H90 får också räknas. 
 

Sportkörning 
Ett kval inom 12 månader före EM på lägst 1* nivå. Resultat från Pay and Drive eller Clear Round på 
klubbnivå godtas inte. 

Junior: För junior krävs att ekipaget är kvalat till Lätt A fullständig sportkörning och har startat minst 
en fullständig Lätt B med godkänt resultat inom 12 månader före EM. (Godkänt = godkänt som kval 
för nästa nivå.) 

Senior: Ekipaget ska vara kvalat till medelsvår fullständig sportkörning och ha startat minst en 
fullständig LA med godkänt resultat inom 12 månader före EM. (Godkänt = godkänt som kval för 
nästa nivå.) 
 
Allround 
Ett kval i respektive gren inom 12 månader på lägst 1* nivå. Resultat på klubbnivå godtas inte. 

Junior 
-Dressyrridning: Lätt B, en ritt på minst 60% 
-Hoppning: Ekipage skall ha genomfört en grundomgång i lägst Lätt 0,80 m med 0 fel.  



Felfri ritt i avd. B eller Clear Round  samt banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst P80/H80 får 
också räknas. 
-Precisionskörning: Lätt B, med max sex fel på hinder och 0 fel på tid. 
 
Senior 
-Dressyrridning: Lätt A, en ritt på minst 60% 
-Hoppning: Ekipage skall ha genomfört minst en grundomgång i lägst Lätt 0,80 m med 0 fel. Felfri ritt 
i avd. B eller Clear Round  samt banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst H80 får också räknas. 
-Precisionskörning: Lätt A, med max sex fel på hinder och 0 fel på tid 

 

Lag  
Lag tas ut av tävlingskommittén och styrelsen och baseras på resultat under kvalperioden. 
Ange i din ansökan om du är intresserad av att delta i lagtävlan. 
 
Ansökan om intresse av deltagande på EM ska skickas in till tavling@fjordhastforeningen.se senast 
28/2. Kvalificering kan göras t.o.m. 30/4. Meriter ska styrkas med officiella resultat. Vilka som får 
delta meddelas under maj månad.  
 
 

Välkommen med er ansökan! 
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Observera att reglerna för vaccination ser annorlunda ut i Danmark:  
 
Rules of vaccination in Denmark Valid attest of vaccination (Date, product brand, batch number, the 
vets stamp with specification of name and signature) from a vet who is not the owner of the 
horse/pony, the following has to be displayed from the attest of vaccination in the passport of the 
competing horse:  
 
For horses/ponies who start their basic vaccination program after the 31st of December 2012, 
following rules apply: The horse/pony has to be basic vaccinated against the flu, which means that it 
has to have two vaccinations with a minimum of 21 and a maximum of 92 days within. The day of the 
vaccination counts. Afterwards, the horse/pony needs a booster vaccination, which should be given 7 
months after the second basic vaccination, at the latest. The horse/pony needs a yearly vaccination 
afterwards – on the day of the last vaccination at the latest. It is allowed to compete after the first 
two basic vaccinations and before the booster vaccination, but no vaccination must have been given 
within 7 days before arrival to the event. All yearly vaccinations given after the 31st of December 
2012, must be given on the day of the last vaccination, no matter the basic vaccination.  
 
For horses/ponies who is basic vaccinated before the 1st of January, following rules apply: The 
horse/pony has to be basic vaccinated against the flu, which means that it has to have two 
vaccinations with a minimum of 21 and a maximum of 92 days within. The day of the vaccination 
counts. The horse/pony must be revaccinated each year, which means at the latest 367 days after 
the last vaccination. If the due date is transcended, he horse/pony needs another basic vaccination. 
After the 31st of December 2012, the yearly revaccination must be given on the day of the last 
vaccination, at the latest. No corrections of the date of the vaccination must be done without a vets 
comment and a vets stamp and signature. The rider must show valid and yearly vaccinations all the 
way back to a valid basic vaccination, if he/she is asked at events. 


