EM och NM-tävlingar
Vi har tidigare presenterat Svenska Mästerskapet för fjordhästar, nu kommer ännu mer
information om tävlingar och internationella mästerskap!
Med din fjordhäst kan du tävla i en massa olika grenar och på en massa olika nivåer.
Självklart tycker vi i Svenska fjordhästföreningen att det är jättebra att många fjordhästar är
ute och gör fina prestationer bland andra hästar – och det gör de verkligen! Om vi skulle
nämna alla så skulle listan bli alldeles för lång för att passa här, men kommentera gärna med
en bild och kort om er, så kanske det kan bli några fina exempel. Vi samlar också på en del
resultat i våra fotoalbum för olika grenar på SFFs facebooksida.
Förutom alla ”vanliga” tävlingar så finns det också mästerskap bara för renrasiga fjordhästar.
SM har vi redan presenterat i ett tidigare inlägg. Det finns också NM och EM för fjordhäst.
NM arrangeras vartannat år, senast var det i Norge i somras, och innan dess i Sverige
(Vaggeryd) 2015. Nästa gång är alltså 2019, och troligen i Danmark. Även Finland brukar
delta men har hittills inte arrangerat. På NM tävlar man i dressyr, hoppning och sportkörning
samt i allround som består av dressyr, hoppning och precisionskörning. Varje land får skicka
upp till tre lag, som består av tre ekipage (ett i dressyr, ett i hoppning och ett i sportkörning).
Bästa svenska resultat 2017 stod junioren Line Ceder och Kanton Unik för, då de tog medalj i
hoppning.
På EM brukar det vara samma grenar som på NM, och EM har hittills ordnats lite mer
sporadiskt, men senast i Danmark 2016. Sverige deltog med lag och individuellt i alla grenar,
och genom Ingemar Vendelstrand med Lusanna blev det ett EM-brons i sportkörning.
Sportkörningen går på medelsvår nivå, och i dressyren är det FEIs mästerskapsprogram för
ponnyer som har använts, medan hoppningen är 0,90 meter. Konkurrensen är hård, och många
imponeras av fina prestationer, men samtidigt ger en ”lagom” nivå bra inspiration för många
att ha ett mål att satsa mot, som kan kännas rimligt. Och framför allt brukar det vara trevligt
och bra stämning på fjordhästtävlingar.
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