Fjordhesten Danmark
Regelsæt Sportsstambogen

I sportsstambogen kan optages hingste, hopper og vallakker, såfremt de i forvejen er stambogsført
med tildeling af et EFJH, FJH, EFJ, FJ eller FJV-nummer. Optagelse kan ske med eller uden medalje
(sportsmedaljen).
At hesten skal være stambogsført betyder
- at hingsten skal være kåret med tildeling af et FJH-nummer
- at vallakker skal være kåret med tildeling af et FJV-nummer
- at hopper skal være kåret med tildeling af et FJ-nummer

Sportsmedaljen tildeles fjordheste, der har udmærket sig på følgende måde:
• opnået guldmedalje ved DM for fjordheste
• opnået medalje ved Nordiske mesterskaber (eller højere, f.eks. EM) for fjordheste
• opnået medalje ved samlet placering DM i kørsel (arrangeret af DKF)
• opnået medalje ved DM (eller højere) i pløjning (arrangeret af DKF)
• opnået medalje ved DM i distanceridning (arrangeret af DRF)
• opnået placering ved landsstævner for ponyer og heste i ridning (alle discipliner)
• have opnået status som A eller B hest/pony i DRF-regi.
•
Resultater opnået til mesterskaber har ingen forældelsesfrist. Resultater opnået til DRF stævner, skal
være fra indeværende år, eller 2 foregående år for at være berettiget til optagelse.

Optagelse uden medalje sker med virkning fra 01.01.2018 efter følgende sportspræstationer, hvor
mindst to af præstationerne skal være opnået, eller samme præstation er opnået mindst to gange.
•
•
•
•
•
•
•

dressur: 65% på LA-niveau eller derover ved klubstævner (D) distrikts (C)- eller race (R)
stævner.
spring: nulrunde i 90 cm-klasser eller derover ved klubstævner (D) distrikts (C)- eller race (R)
stævner.
terræn: terræn middel med minimum 8,5 point
military: gennemført CNC80 (hest) eller CNCP80 (pony)
distanceridning: gennemført LB (36-55 km)
kørsel: max. 64 strafpoint (60% af total) i dressurprogram fra program VI og opefter,
gennemført maraton samt max. 6 strafpoint i forhindringskørsel middel (+ 20 cm mindst 15
porte) ved samme stævne (fjordhestestævner eller åbne DKF-stævner)
pløjning: placering ved åbne stævner
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De kvalificerende sportspræstationer (for optagelse i sportsstambogen uden medalje) skal være
opnået ved to forskellige stævner.
Følgende præstation skal dog kun opnås en gang:
Udtagelse til og deltagelse i finalen for pony-championatet, udskrevet af Dansk Sportsponyavl, med
minimum 25 oprindeligt startende deltagere (ved kvalifikationsstævnerne)
Resultaterne skal være opnået i indeværende år, eller 2 foregående år for at være berettiget til
optagelse:
Har du en fjordhest, der opfylder betingelserne for at blive optaget i sportsstambogen med eller uden
medalje, så skal du gøre følgende:
1) Send dokumentation for hestens resultater, samt ansøgningsblanketten til:
sport@fjordhest.dk
hvis det drejer sig om optagelse baseret på resultat fra terrænprøver eller medaljer ved
Nordiske mesterskaber, EM for fjordheste eller DM for fjordheste er dokumentation ikke
nødvendig).
2) For at smidiggøre anmeldelsesproceduren ved stævner kan alle fjordhesteejere ansøge om
at få deres hest optaget på listen over heste med startret ved fjordhestestævner. Det sker
ved at ejeren sender:
En mail til startret@fjordhest.dk med oplysning om hestens navn og nummer samt
Ejerens navn.
Startret-listen offentliggøres på www.fjordhest.dk under ”Sport”, og det vil fremgå af listen
i hvilket omfang hestene har startret.
Der kan ansøges i december, og der gives svar i januar. Sportsmedaljerne vil som udgangspunkt blive
overrakt ved den ordinære generalforsamling i marts måned.

Revideret den. 07.02.2020 jævnført vedtægterne
Merete Sportsudvalget
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