SVENSKA FJORDHÄSTFÖRENINGENS REGLER FÖR PRESTATIONSMEDALJER

Dessa regler gäller från och med 2022-01-01.
För att lösa prestationsmedalj ska ansökan göras hos Svenska Fjordhästföreningen. Hästens
ägare ska vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till Svenska Fjordhästföreningen för
att kunna ansöka om prestationsmedalj. Kostnad för prestationsmedalj är 150 kr och ska
betalas i samband med ansökan. Prestationsmedalj utdelas vid lokalföreningens årsmöte.
Ansökan
Ansökan ska göras på via blankett som finns på hemsidan, som insändes senast
den 1 november för utdelning nästkommande år. Blanketten kan fyllas i digitalt direkt på
hemsidan, alternativt fyllas i mejlas eller skickas med posten. Intyg av domare eller kopia på
tävlingsprotokoll ska medfölja ansökan. För JUF:s tävlingar gäller tävlingsintyg och
generalprotokoll.
Ansökan kan skickas via digital version eller mejlas förfrågan till:
medalj@fjordhastforeningen.se.
Det går även att skicka till:
Linda Åhlén, Tåsby Gård, 61029 Vikbolandet.
Godkännande
Berättigad att erhålla prestationsmedalj är fjordhäst införd i grundstambok I eller
grundstambok II och som har uppnått resultat lägst enligt följande.
Alla klasser rids/körs på officiell tävling.
Klassen ska vara dömd av godkänd domare. Placeringar beräknas i samtliga grenar enligt
SvRFs principer.
Hoppning
C-ponny
Brons: Lätt 70 cm
Silver: Lätt 80 cm eller placering på Fjord-SM
Guld: Lätt 90 cm eller seger på Fjord-SM
D-ponny/häst
Brons: Lätt 80 cm
Silver: Lätt 90 cm eller placering på Fjord-SM
Guld: Lätt 100 cm eller seger på Fjord-SM
Krav: Minst tre felfria ritter i grundomgång eller första rundan på Clear round på lägst
enstjärnig tävling. Vid placering eller seger i mästerskapsklass på fjord-SM räcker ett
resultat
(placering i sammanlagd SM-klass för seniorer).
Dressyr
Brons: Lätt C
Silver: Lätt B eller placering på Fjord-SM
Guld: Lätt A eller seger på Fjord-SM
Krav: Minst tre godkända ritter med minst 60% oavsett delpoäng på lägst enstjärnig
tävling. Vid placering eller seger i mästerskapsklass på fjord-SM räcker ett resultat
(placering i sammanlagd SM-klass för seniorer).

Sportkörning
Brons: Godkänd genomförd lätt B (två moment) avd A eller B eller placering på Fjord-SM i
SM-klass.
Silver: Godkänd genomförd fullständig tävling, lägst lätt A eller seger på Fjord-SM i SMklass.
Guld: Genomförd fullständig tävling, lägst medelsvår klass eller placering i mästerskapsklass
på Nordiska mästerskap för fjordhäst.
Krav: En genomförd tävling med godkänt resultat, dvs max 80 straff i dressyr, ej u i maraton
och precision.
Bruksridning, brukskörning, plöjningstävlan eller skogskörning
Brons: Genomförd tävling på DM eller annan lokal tävling med godkänd domare.
Silver: Seger i DM eller placering på Fjord-SM.
Guld: Placering på JUF:s SM eller seger på Fjord-SM.
Krav: En genomförd tävling, där ekipaget inte är uteslutet i något moment.
Allround
Brons: Godkänd tävling med ett protokoll från varje gren (hoppning, dressyrridning,
precisonskörning (felfri +30 cm), brukskörning). I hoppning får ekipaget inte vara uteslutet, i
dressyr ska ekipaget ha uppnått minst 55% av maxpoängen, i brukskörning får ekipaget inte
vara uteslutet från hela tävlingen (men får ha U på enskilda moment) och i precisionskörning
får ekipaget inte vara uteslutet.
Silver: Placering på Fjord-SM eller prestationsmedalj i brons i alla grenarna hoppning,
dressyrridning, brukskörning och precisionskörning.
Guld: Seger på Fjord-SM eller prestationsmedalj i silver i alla grenarna hoppning,
dressyrridning, brukskörning och precisionskörning.
Krav: En godkänd tävling på lägst enstjärnig nivå i varje gren.
Distansridning
Brons: Clearroundklass upp till 50 km, genomförd godkänd ritt
Silver: Lätt klass 50-79 km, genomförd godkänd ritt.
Guld: Medelsvår klass, genomförd godkänd ritt
Krav: Minst två godkända ritter på officiell tävling med godkänd domare.
Fälttävlan
Ponny
Brons: Godkänd genomförd P70
Silver: Godkänd genomförd P80
Guld: Godkänd genomförd P90
Stor häst
Brons: Godkänd genomförd 80-klass
Silver: Godkänd genomförd 90-klass
Guld: Godkänd genomförd H100-klass eller högre
Krav: Minst två genomförda tävlingar på lägst enstjärnig nivå.

Working equitation (WE)
Guld: Lägst lätt A eller en placering på riksmästerskapen/SM.
Silver: Lägst lätt B eller en placering på DM.
Brons: Lägst lätt C.
Krav: Hästen ska på två officiella tävlingar (ej klubbtävling) ha uppnått minst 60% i
dressyrmomentet och minst 62% i teknikmomentet i fullständig WE (tre moment), och får inte
ha varit utesluten i speedmomentet. Vid placering på DM eller riksmästerskap/SM räcker en
ritt.
Western-ridning
Brons: Tävling på C-nivå.
Silver: Tävling på B-nivå.
Guld: Tävling på A-nivå, eller placering på SM i westernridning.
Krav: Minst två godkända ritter, gäller även vid placering på SM, då minst två grenar krävs.
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.

