
 

Kvalifikationskrav til Nordisk. 

For danske ekvipager 
 

Hvad skal fjordhesten opfylde for at kunne deltage? 

 Hesten skal være i vor stambogs hovedafsnit, at en hest er optaget i hovedafsnittet vil sige, at den 
har anerkendt afstamning i det antal generationer, der kræves for at komme i stambogens 
hovedafsnit for fjordheste. Danskopdrættede fjordheste i Hovedafsnittet har bordeaux pas 
udstedt af SEGES. Hvis de er født i 2003 eller før, kan passet være blåt, men der er stadig krav om 
anerkendt afstamning. Hovedafsnitsheste fra et tilsvarende udenlandsk avlsforbund for 
fjordheste sidestilles med de danskopdrættede, idet det dog skal bemærkes, at de forskellige 
lande har forskellige pasfarver for heste i hovedafsnittet. 

 Hesten skal være 6 år eller ældre. 

 
Hvad kræver det af rytteren for at må deltage? 

 Rytteren skal være Dansk statsborger for at starte for Danmark. 

 Rytteren skal være medlem af Fjordhesten Danmark. 

 Til Nordisk rider man som junior til man er 18år. 

 

Hvad kræver det af ekvipagen for at må deltage? 

 Ekvipagen har kvalificeret sig til den eller de discipliner de vil deltage i inden sidst tilmeldingsfrist. 

Det er vigtigt at gemme dokumentation for opnået kvalifikationer, da de skal sendes til SU. På 

dokumentationen skal program/ højde, resultat, dato og klub fremgå. 

 
Hvad er kvalifikationskravet for at må deltage? 
(Resultater opnået ved E-stævner tæller ikke som   kvalifikation) 

 

Junior dressur: 63% opnået i LA2 eller derover, til to forskellige stævner. 

Senior dressur: 63% opnået i LA6 eller derover, til to forskellige stævner. 

 
Junior spring: gennemført 80 cm eller derover med 4 fejl til to forskellige stævner* 

Senior spring: gennemført 90cm eller derover med 4 fejl til to forskellige stævner* 

 
*Bemærk der er forskellige krav til hvilken metode der rides i før de tæller som godkendt kvalifikation. 

A, B1, B2, B3, B0, B5 og B6: Max 4 fejl hovedrunde = godkendt kvalifikation B12: Max 4 fejl i første hovedrunde = 
godkendt kvalifikation B4 og B7: Man skal både gennemføre fase 1+2 og samlet slutte med max 4 fejl = godkendt 
kvalifikation S metoder: Den samlede stilkarakter (efter fradrag) skal være minimum 8,0 og der må have været max 
4 fejl på forhindringerne/ tid = godkendt kvalifikation. 

 
Junior allround: Dressurridning: 63% i LB3, Spring: max 4 fejl i højden 75 cm Forhindringskørsel: max 2 bolde 

i +30 eller +20 med max 3 bolde 

Senior allround: Dressurridning: 63% i LA2, Spring: max 4 fejl i højden 80 cm Forhindringskørsel: max 2 bolde 

i +30 eller +20 med max 3 bolde 

 
Kørsel: Gennemført udendørs kørestævne med alle tre discipliner. 


