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SM HOPPNING
FALSTERBO

2020

                                                  
 

Folksam SM i Hoppning & Folksam Open 
Falsterbo 9 - 16 augusti 2020 - Meddelande till ryttare  
 
Hjärtligt välkomna till Falsterbo och Falsterbo Horse Show Arena. 
 
I organisationen är vi väldigt glada att vi, i dessa tider, kan arrangera SM – tävlingar 
för såväl Ponnyer som Hästar.  
 
Att vi dessutom kan arrangera Folksam Open för unghästar gör oss ännu gladare. 
 
För er som inte tävlat i Falsterbo tidigare - ni är särskilt välkomna och vi hoppas att ni 
förstår att detta inte är Falsterbo Horse Show med hela den jätteorganisation vi har 
då.  
 
Har ni några frågor eller synpunkter, vänligen kontakta undertecknad 0707 83 83 03, 
wannius@falsterbohorseshow.com eller Falsterbo Horse Shows sportchef Josephine 
Sjölin, 0730 600 440, josephine@falsterbohorseshow.com.  
 
Vi är inte farliga någon av oss och vi vill göra allt för att dessa tävlingar skall kunna 
genomföras på ett förstklassigt sportsligt sätt och med iakttagande av de särskilda 
bestämmelser som gäller. 
    
ALLMÄNT 

1. Folksam SM i hoppning & Folksam Open i Falsterbo 2020 pågår i 8 dagar, 9-
16 augusti.  
 

2. Det är av allra högsta vikt att samtliga deltagare och medhjälpare tar sitt 
ansvar under tävlingarna och följer de riktlinjer som finns på plats.  

 
3. Endast ackrediterade personer kommer in på området. Inga extra 

medhjälparband eller hästägarband delas ut utöver de angivna.  
 

4. Servering kommer finnas på området under alla tävlingsdagar. Kvällstid 
rekommenderar vi Restaurang Strandbaden som har öppet alla kvällar 
måndag-lördag. För bokning ring 040-483200/ www.restaurangstrandbaden.se 

 
5. Goodiebags från Folksam till alla deltagande ryttare hämtas i byggnaden 

direkt till vänster innanför huvudentrén. 
  
 
 
 



 
 

 2 

ANKOMST 
1. För uppstallade hästar, följ skyltar ”Horse Boxes” till uppstallningen.  

 
2. För dagparkering hästtransporter/ hästlastbilar  

a) I rondellen, följ skylt ”dagparkering hästtransporter”.  
b) Sväng vänster i T-kors på Falsterbovägen fortsätt på Falsterbovägen till ni 
ser skylt ”Ridsportanläggning” (Clemensagervägen), sväng vänster.  
d) Fortsätt rakt fram tills ni ser markering för dagparkering.  
 

3. Personbilar: Ta vänster i rondellen, fortsätt till Clemensagervägen, ta in höger 
och parkera på fältet i trevlig ordning.   

 
UPPSTALLNING 
Öppettider stallkontoret 08.00 - 20.00. Uppstallningschef Ann-Sofi Petäjävaara, 
uppstallning@falsterbohorseshow.com. Telefon dygnet runt: 0731- 81 72 64.  
Vi rekommenderar alla att ta med mygg- och flugmedel! 
 

1. Endast om Du har betalt uppstallning erhåller Du box.  
 

2. Stallar kommer att vara inhägnade och bevakade dygnet runt.  
Endast ackrediterade personer kommer ha tillgång till stallarna.  

 
3. Strö i boxarna är kutterspån från BMR (2 balar per box).  

 
4. Observera att vi inte har möjlighet att sälja hö på tävlingsplatsen! 

 
5. Elavgift 600 kr betalas i förskott enligt proposition.  

 
6. På uppstallningsområdet har vi även toaletter och duschar.  

 
. 
TIDIGAST ANKOMST 
Vänligen respektera nedan ankomsttider då vi inte kommer ha boxar tillgängliga 
tidigare än nedan utsatta tider på grund av att unghästarna måste hinna lämna innan 
SM ekipage ankommer. 
  

1. Folksam Open 5 & 6 år  Lördag 8 augusti kl. 12.00 
2. Folksam Open 4 år  Måndag 10 augusti kl. 16.00 
3. SM B-ponny  Onsdag 12 augusti kl. 08.30 
4. SM C-ponny  Onsdag 12 augusti kl. 08.30 
5. SM D-ponny  Onsdag 12 augusti kl. 08.30 
6. SM Children  Onsdag 12 augusti kl. 08.30 
7. SM Junior       Onsdag 12 augusti kl. 12.00 
8. SM YR  Onsdag 12 augusti kl. 14.00 
9. SM Senior  Onsdag 12 augusti kl. 14.00 
10. 7-åringar  Fredag 14 augusti kl. 08.30 
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AVRESA  
1. De hästar i Folksam Open 5 & 6 år som inte kvalar till final skall lämna sina 

boxar senast tisdag 11 augusti kl. 09.00. Boxar ska tömmas innan avresa. 
 

2. FINALHÄSTAR Folksam Open 5 & 6 år, de hästar som kvalar till final skall 
lämna sina boxar snarast efter avslutad finalritt den 12 augusti. Boxar ska 
tömmas innan avresa. Detta för att lämna plats åt de ankommande SM 
hästarna samt att boxarna ska hinna desinficeras. 
 

3. Folksam Open 4 år, hästar skall lämna sina boxar snarast efter avslutad 
finalritt den 12 augusti för att lämna plats åt de ankommande SM hästarna 
samt att boxarna ska hinna desinficeras. 

 
INKVARTERING 
Vi rekommenderar Falsterbo Horse Shows partnerhotell Quality Hotel View i Hyllie, 
ca 20 min från tävlingsplatsen. För bokning 040 37 41 00 eller mail 
q.view@choice.se 
 
ACKREDITERING 
Ryttare som ej har häst/ar uppstallade under Folksam Open 4-6 år och/ eller 7-års 
hoppningen kommer få sin ackreditering utlämnad vid dagparkeringen för 
hästtransporter/ hästlastbilar. För uppstallade hästar gäller nedan. 
 

1. Folksam Open 5 & 6 år: Samtliga ryttare kommer få sin ackreditering 
utlämnad vid stallområdet vid ankomst. Banden är paketerade i kuvert, antalet 
band per ryttare enligt nedan. Banden gäller söndag 9 augusti – onsdag 12 
augusti. 

2. SM ponny: Samtliga ryttare kommer få sin ackreditering utlämnad vid 
stallområdet vid ankomst. Banden är paketerade i kuvert, antalet band per 
ryttare enligt nedan. Banden gäller onsdag 12 augusti – lördag 15 augusti. 

3. SM J/ YR/ S: Samtliga ryttare kommer få sin ackreditering utlämnad vid 
stallområdet vid ankomst. Banden är paketerade i kuvert, antalet band per 
ryttare enligt nedan. Banden gäller onsdag 12 augusti – söndag 16 augusti. 

4. Folksam Open 4 år: ackreditering hämtas i ackerditeringskontoret, beläget 
vid huvudentrén till tävlingsarenan. Antalet band per ryttare enligt nedan. 
Banden gäller måndag 10 augusti – onsdag 12 augusti. 

5. 7 års hoppning: ackreditering hämtas i ackerditeringskontoret, beläget vid 
huvudentrén till tävlingsarenan. Antalet band per ryttare enligt nedan. Banden 
gäller fredag 14 augusti – söndag 16 augusti. 

 
- Ett band till ryttare, ett medhjälparband/ häst.  
- För ryttare som är Young Rider eller yngre gäller ett ryttarband, två 

medhjälparband till den första hästen, därefter ett medhjälparband per 
ytterligare häst.  

- Samtliga personer (oavsett ålder) måste ha band för att komma in på tävlings- 
och stallområde. INGA som helst extra band kommer finnas, inga 
hästägarband. Det är VIKTIGT att samtliga respekterar och följer ovan 
information. För att vi ska kunna arrangera tävlingarna måste ovan 
ackreditering följas.  
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HÄSTBESIKTNING 
Endast en person/ häst vid besiktningen. Viktigt att samtliga hästar har sitt 
hästnummer tydligt vid besiktningen. Vaccinationsintyg visas i sekretariatet 
beläget på Norra Hoppläktaren (för de hästar som skall visa upp enligt lista i TDB) 

1. Folksam Open 5 & 6 år: uppsutten besiktning vid internationella hopparenans 
grusframridning söndag från kl. 08.00. Veterinär på plats vid besiktningen hela 
dagen under båda årgångarnas omgång 1.  

2. Folksam Open 4 år: Ingen besiktning. 
3. SM hästar/ ponnyer & 7-åriga hästar: Besiktning sker vid det ”Internationella 

uppstallningsområdet”. Tider enligt nedan. 
 
Onsdag 12/8   
Kl. 12.30 - 13.15 B ponny    
Kl. 13.15 - 14.00  C ponny   
Kl. 14.45 - 15.30  D ponny   
Kl. 15.30 - 16.15 Junior  
 
Torsdag 13/8  
Kl. 11.00 - 11.45 Young Rider  
Kl. 11.45 - 12.30 Seniorer  
Kl. 14.00 - 15.00 Children 
 
Lördag 15/8 
Kl. 09.00-10.15 7-åringar 
Kl. 14.00-14.30 7-åringar (för hästar som ej är uppstallade) 

 
BANGÅNG 
Bangång innan varje klass för de 50 först startande, fördelat i grupp 1 (nr. 1-25) och 
grupp 2 (nr. 26-50). I de klasser med fler än 50 ryttare kommer det efter startnr. 50 bli 
en paus för resterande ryttare att gå banan. 
 
TRÄNINGSTIDER:  
Träningsbanorna öppnar kl. 08.00 varje dag och stänger 30 min efter sista klassens 
slut. Se separat schema för när ni får rida på respektive träningsbana/ arena.  
 
Vi har många och stora träningsbanor - vänligen sprid ut er på de olika ridbanorna så 
att vi undviker folksamlingar och trängsel. 
 
Parken är öppen lördag 8 augusti – onsdag 12 augusti för ryttare/ medhjälpare att 
leda och beta hästarna. Ingen longering eller ridning. Torsdag 13 augusti – 
tävlingarnas slut är parken öppen för ridning (inte longering). 
 
Rid inte ut i Skanör -Falsterbo – all ridning och träning skall ske på våra tränings- och 
tävlingsbanor. 
 
AVANMÄLAN 
Sekretariatet är beläget ovanpå den Norra Hoppläktaren vid Internationella 
Hopparenan (”Welcome to Falsterbo Horse Show”).  
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Ändringar och frågor helst via mail eller telefon, Show Secretary Maria Gudmundsson 
secretaryoffice@falsterbohorseshow.com/ 0709 41 36 46 
 
Avanmälan skall göras dagen innan tävlingen, senast 17.00, per mail:  
secretaryoffice@falsterbohorseshow.com 
 
Till finalerna behöver ingen särskild startanmälan göras, endast eventuell avanmälan. 
 
CONSOLATION  
Alla consolationhoppningar på Internationella Dressyrarenan för Ponny och Children. 
För Juniorer/ Young Rider B-final 1 på Internationella Hopparenan. Consolation 
söndag J/ YR/ S på Internationella Dressyrarenan. 
 
Infomationstext, SM-regler och unghästpropositionens lydelser gäller. 
Folksam Open 5 & 6 år: För de hästar som haft mer än 8 fel i första hoppningen 
gäller 10 cm lägre hinderhöjder i 2:a semifinalen. Detta för att ge hästarna en bra 
avslutningsrunda i Falsterbo. Även de med 8 fel eller mindre har möjlighet att hoppa 
andra kvalet på de lägre höjderna om så önskas. Den sistnämnda kategorin ska 
anmäla detta i sekretariatet senast 30 minuter efter klassens slut på söndagen. 
 
SM Ponny/ Children: Ekipage med mer än totalt 12 fel i omgång 1 går inte vidare till 
omgång 2. De rider B-final 1 med 10 cm lägre hinderhöjd än omgång 2. Ekipage med 
mer än totalt 12 fel i omgång 2 går inte vidare till omgång 3 (final). De rider B-final 2 
med 10 cm lägre hinder än omgång 2.  
 
SM Junior: Ekipage med mer än totalt 12 fel i omgång 1 går inte vidare till omgång 
2. De rider B-final 1 130 cm innan 2:a omgångens start. Ekipage med mer än totalt 
12 fel i omgång 2 går inte vidare till omgång 3 (final). De rider B-final 2 130 cm. 
 
SM Young rider: Ekipage måste ha fullföljt andra omgången med högst 12 fel för att 
få delta i omgång 3 final. Ekipage med mer än 12 fel i omgång 2 rider istället B-
final 135 cm. 
 
SM Seniorer: Consolation 145 cm söndag 16 augusti. 
 
BANBYGGARE 

1. Fredrik Malm: SM Junior/ Young Rider/ Senior/ 7-åringar. 
2. Maria Alfredsson: SM Ponny & Children. 
3. Björne Carlsson: Folksam Open 4, 5 & 6 åringar. 

 
HOVSLAGARE 
Kasper Lillemose telefon: 0708- 50 75 57 
 
VETERINÄR 
Telefon: 0720 20 04 49 
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VIDEO 
Samtliga ritter videofilmas och streamas online via equisport.tv. Equisport är belägna 
i TV rummet vid inridningen till Internationella Hopparenan och under Norra 
Hoppläktaren. 
 
Beställning av ritt via https://www.equisport.tv/sv  
 
FOTOGRAF 
https://equisport.photo 
 
TIDSPROGRAM 
Se vår hemsida www.falsterbohorseshow.com 
 
BAKBENSSKYDD OCH BETT FOLKSAM OPEN 
Benskydd och bett enligt TR. 
 
BAKBENSKYDD YRSM, JSM, CHILDREN-SM 
Observera att endast bakbenskydd enligt TR III moment 306.6.1 är tillåtna (s.k. 
unghästskydd). Gäller även vid öppen bana. 
 
PRISUTDELNING 
Enligt TR kan undantag för prisutdelning till häst göras vid nationella mästerkap. 
Prisutdelning till häst (tre främst placerade) endast i följande klasser: 

Folksam Open 4 år final onsdag 12 augusti. 
Folksam Open 5 år final onsdag 12 augusti. 
Folksam Open 6 år final onsdag 12 augusti. 
Folksam SM Hoppning Children omg. 1 inverkan SM torsdag 13 augusti. 
Folksam SM Hoppning final Ponny kategori B, C, D & Children lördag 15 
augusti. 
Folksam SM Hoppning final Junior/ Young Rider/ Senior söndag 16 
augusti. 

 
PRISPENGAR 
Via SvRFs nya utbetalningssystem/ SUS.2. Finns F-skattsedelnummer ska F-
skattsedelnummer anges för ryttare/anmälare. För premiemottagare utan F-
skattsedel kommer A-skatt samt sociala avgifter att dras om totalt utbetalt belopp från 
arrangören 2020 överstiger ett halvt prisbasbelopp. 
 
Hjärtligt välkomna till 2020 års Folksam Open & SM i hoppning i Falsterbo!  
 
 
Jana Wannius                                                                      Josephine Sjölin        
Ordförande                                                                           Sportchef                                                                            
                                              


