
 

 

 
Falsterbo Horse Show 4-12 juli 2020   2019-12-02  
EQUESTRIAN STOCKHOLM PONNY KÜR  
 
DELTAGARE 
Klassen är öppen för sju (7) svenska och ett (1) danskt ponnyekipage. Klassen är öppen för 
RÅ 16 ekipage. Falsterbo Horse Show förbehåller sig rätten att dela ut ett ”Wild Card” till en 
ponny. OBS! Tävlingen är öppen för ryttare födda 2004 eller senare.  
 
Direktkvalade är följande 6 ekipage:                    

1. De 2 bästa svenska ekipagen i från arrangören angiven klass Åstorps Ryttarförenings 
tävlingar 8-9 februari i klass FEI Lag. 

2. De 2 bästa svenska ekipagen i från arrangören angiven klass vid Grevagårdens 
Ryttarförenings tävlingar 7-8 mars, klass FEI Lag. 

3. De 2 bästa svenska ekipagen i från arrangören angiven klass vid Hästhagens 
Ryttarförening Ridklubbs tävlingar 10-13 april 2020 

 
Om kvalad ryttare ej kan delta på, alternativt redan är kvalad till, Falsterbo Horse Show går 
platsen till närmast placerade ekipage i klassen vid respektive tävlingsplats. Varje ryttare kan 
endast kvala en ponny till Falsterbo Horse Show. 
 
Ryttare från Danmark tas ut i samarbete med Dansk Ride Forbund.  
 
ANMÄLAN 
Anmälan via TDB, när anmälan är mottagen kommer du inom 48 timmar få ett mail till den 

e-post som är kopplad till anmälarens TDB konto med länk där ytterligare ackrediterade 

personer registreras. 

Ingen anmälnings-, start- eller veterinäravgift i Falsterbo. 

 
UPPSTALLNING  
Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast torsdag 18 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com. OBS inga önskemål i TDB kommer att hanteras, 
endast mail.    
Tidigast ankomst är söndag 5 juli 
 
BOX- OCH ELAVGIFT 

Boxavgiften 1 800 SEK, anmäls via TDB. Betalas via SvRF nya system. Betalning ska vara oss 

tillhanda senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger. Boxavgiften måste vara 

inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad.  
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 Elavgift 500 SEK, anmäls via TDB. Betalas via SvRF nya system. Betalning ska vara oss 

tillhanda senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger.  

 
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
CAMPING 
Husvagnar, husbilar och camping hänvisas till Falsterbo Horse Shows Camping.  
För mer information om camping www.falsterbohorseshow.se 
Bokning på: https://db.falsterbohorseshow.se 
 
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
TÄVLINGEN I FALSTERBO 
Tisdagen den 7 juli 
Kvalifikation till Equestrian Stockholm Ponny Kür 
FEI:s Ind. Mästerskapsprogram för ponny 2012 (rev 2018) 
Hederspris och plaketter till alla ryttare 
 
Onsdagen den 8 juli 
Final Equestrian Stockholm Ponny Kür 
FEI:s Kür för ponnyryttare 2007 (rev 2012) 
Hederspriser och plaketter till alla ryttare. 
 
Omvänd startordning i förhållandet till resultatet i tisdagens kval. Segraren i tisdagens klass 
startar sist o.s.v. 
 
OBS! Träningsmöjligheter kommer vara begränsade till vissa tider i Falsterbo. 
 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Varje deltagare får 4 band. Ett till ryttaren, två till hästägare och ett till hästskötare. 
 
FRÅGOR  
Emelie Brolin, dressage@falsterbohorseshow.com/ Falsterbo Horse Show 040 47 30 01  
 
TOLKNING 
Tolkning av seriereglerna sker av Falsterbo Horse Show och nationell samordnare dressyr 
SvRF i samråd. 
Välkommen till Falsterbo Horse Show 4–12 juli 2020! 
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show 
 
Jan Olof Wannius   Emelie Brolin 
Ordförande    Tävlingsledare Dressyr  
 
 Godkänd av SvRF:s dressyrkommitté  

Godkänd av SvRF:s regelgrupp 

Godkänd av SvRF:s GS                     

http://www.falsterbohorseshow.se/
mailto:dressage@falsterbohorseshow.com/

