
 
 

Kval till NM 2023 
Dressyr 
Två kval inom 12 månader var av ett kval ska vara gjort inom 6 månader före NM. Resultat från Pay 
and Ride eller Clear Round på klubbnivå godtas inte. 

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

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

Hoppning 
Två kval inom 12 månader var av ett kval ska vara gjort inom 6 månader före NM 
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 på lägst lokal nivå 
med 0 fel på både hinder och tid. 
Felfri ritt i avd. B och felfri första runda i 0,80 m Clear Round på lokal nivå får räknas, 
banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst P80 och H80 får också räknas.  
 
Senior: Ekipage skall ha genomfört minst två grundomgångar i lägst Lätt 0,90 m på lägst lokal nivå 
med 0 fel på både hinder och tid. 
Felfri ritt i avd. B och felfri första runda i 0,90 m Clear Round på lokal nivå får räknas, 
banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst P90 och H90 får också räknas.  
 
Sportkörning 
Ett kval inom 12 månader före NM på lägst lokal nivå. Resultat från Pay and Drive eller Clear Round 
på klubbnivå godtas inte. 

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



Nordisk allround 
Ett kval i respektive gren inom 12 månader var av ett kval ska vara gjort inom 6 månader före NM på 
lägst lokal 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 på lägst lokal nivå med 0 
fel på både hinder och tid. 
Felfri ritt i avd. B och felfri första runda i 0,80 m Clear Round på lokal nivå får räknas, 
banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst P80 och 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 på lägst lokal nivå 
med 0 fel på både hinder och tid. 
Felfri ritt i avd. B och felfri första runda i 0,80 m Clear Round på lokal nivå får räknas, 
banhoppningsrunda ur fälltävlansklass lägst P80 och 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 

Ansökan om deltagande på NM ska skickas in till Tävlingskommittén på tavling@fjordhastforeningen.se

                senast 31 maj. Meriter ska styrkas med officiella resultat. 
 
 

Välkommen med er ansökan  
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