
 

 

Fjord-SM och prestationsmedaljer 

Många fjordhästägare uppskattar möjligheten att tävla på SM med sin fjordhäst. Att kunna 

rida ett riktigt mästerskap utan att behöva tävla i svår klass lockar, och kanske ännu mer att få 

möta många andra duktiga fjordhästekipage. Nivån har höjts succesivt, och många som 

besöker fjord-SM blir imponerade av den höga klassen på ekipagen. 

Det första svenska mästerskapet hölls 1985 i Örebro, och då kallades tävlingarna för 

rikstävlingar. 2005 fick tävlingarna SM-status. I alla år har den finaste klassen ansetts vara 

allroundklassen, där hästen samlar resultat i flera grenar. Vilka grenar som ingått i denna och 

på SM har skiftat lite över åren. I början fanns t.ex. galopp med, men bara det allra första året. 

Numera ingår dressyrridning, hoppning, brukskörning och precisionskörning i 

allroundklassen. Alla dessa går även som egna mästerskapsklasser, som i flera fall är på en 

lite högre nivå än i allroundklassen. Dessutom finns en SM-klass i bruksridning. I dressyr går 

SM på lätt A-nivå, och i hoppning på lätt 90 cm (lätt 80 cm för de med mätintyg som c-

ponny). 

Alla åldrar tävlar mot varandra, och SM brukar vara en riktig folkfest. Bästa junior utses i 

varje gren. Alla ekipage kvalar in till tävlingen, och för många ekipage är detta ett viktigt mål 

och inspiration. Bilderna är från SM 2017 i Vetlanda, som arrangerades av Östergötlands FF. 

Då var det även en utställning på SM. Det var tredje året med uställning, och nytt för 2017 var 

tävling i uppvisning för unga handlers. SM 2018 kommer att hållas på Grevagården den 12-15 

juli, och arrangör är Skaraborgs FF. 

Prestationsmedaljer 

Svenska fjordhästföreningen har en unik och mycket uppskattad möjlighet att tävla mot sig 

själv och samtidigt meritera sin häst. Det är våra prestationsmedaljer, som finns i valörerna 

guld, silver och brons. I valörerna guld och silver har de betydelse och vägs in i 

avelsvärderingen, både för individen och i avkommeresultat. Men allra mest uppskattas de 

nog för att de ger en så fin möjlighet att ha tydliga mål att tävla mot, och där man kan lyckas 

även om man inte får placering i klassen. I de flesta grenar handlar det om att uppnå 

tillräckliga resultat, och vanligen krävs tre godkända resultat för en medalj. 

Man ansöker om prestationsmedalj senast den 1 november, och de delas oftast ut i samband 

med lokalföreningarnas årsmöten. Eftersom det går att tävla i många grenar så kan man ta 

prestationsmedalj i många grenar – ett fint sätt att visa fjordhästens användbarhet och en bra 

inspiration för att våga utvecklas och prova nytt. Idag kan man få prestationsmedalj i 

hoppning, dressyr, sportkörning, bruksridning, brukskörning, plöjningstävling, skogskörning, 

distansridning, fälttävlan, WE, western och allround. Några hästar har lyckats med bedriften 

att få ett väldigt stort antal medaljer – kommentera gärna med din hästs namn och antal 

medaljer! 

Reglerna finns på hemsidan, www.fjordhastforeningen.se  

 

http://www.fjordhastforeningen.se/

