
 

 

 
 

FALSTERBO HORSE SHOW 6-14 JULI 2019  2017-01-17 14:54 
7-STAR FINAL PRESENTED BY EQUALITY LINE KVALREGLER TILL CSIO5*  
 
16 ryttare kvalar om fyra platser till CSIO 5* 11–14 juli  
 
BESTÄMMELSER 
Deltagare: 16 ryttare enligt reglerna för Swedish 7-Star Spring Tour. Finalryttare som 
representerar Sverige rider om fyra platser till CSIO5*.  

• De 14 bästa ryttarna efter omgång fyra i Swedish 7-Star Spring Tour är kvalade till 
finalen i Falsterbo.  

• Landslagsledningen fördelar ytterligare 2 platser till ryttare som representerar 
Sverige och har deltagit i 7 Star-kval 2018. 
 

Lista med kvalade ryttare kommer att publiceras på SvRFs, Swedish 7-Star Spring Tours och 
Falsterbo Horse Shows hemsidor 24 juni. 
 
Ryttarna rider två klasser i Falsterbo. 
 
De fyra främst placerade ryttarna som representerar Sverige och deltar i 1,50 A:1a söndag 
7 juli kvalificerar sig för deltagande i de internationella klasserna CSIO 5* under Falsterbo 
Horse Show 11–14 juli. I söndagens hoppning är startordningen omvänd i förhållande till 
resultaten i lördagens 1,50 A:0, dvs. segraren startar sist osv.  
 
Deltagande i klasser i CSIO5* sker i samråd med landslagsledningen. Skulle någon av de 
fyra ryttarna redan vara uttagen till CSIO5* går platsen/platserna till nästföljande ryttare, 
som representerar Sverige, efter söndagens klass.  
 
KVALTÄVLINGARNA 
Lördag 6 juli (på internationella hopparenan) 1,50 bed. A:0 (hederspriser till ett värde av 
50 000 SEK) 
 
Söndag 7 juli (på internationella hopparenan) 1.50 bed. A:1a 250 000 SEK  
(100 000, 75 000, 50 000, 25 000) 
 
PRISPENGARNA BETALAS UT AV 7-STAR AB. 
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ANMÄLAN 
Anmälan via TDB (meetingavgift 2 500 kr inkl. box 5-7 juli), 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 & EL 
Tidigaste ankomst är fredag 5 juli kl. 12.00.  
De som inte kvalat till final och inte har bokad uppstallningsplats hela veckan, måste lämna 
uppstallningen senast söndagen den 7 juli kl. 18.00. 

Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast 20 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com 

Elavgift 500 SEK, anmäls och betalas via TDB. 

OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows parkering. 

SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN 
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet att i stället hyra boxar 
under hela perioden fredag 5 juli–måndag 15 juli för en kostnad av 3950 SEK inkl. 
moms/box. Priset inkluderar 3 balar strö (kutterspån) men inte hö. Beställning och 
betalning av dessa boxar sker via TDB.  
 
FALSTERBO HORSE SHOW CAMPING 
Husvagnar, husbilar och camping hänvisas till Falsterbo Horse Show Camping, belägen på 
LV4-fältet nära tävlingsområdet. Bokning via: 
https://db.falsterbohorseshow.se/camping/bookings/create 
 
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering!  
 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Varje deltagare får 4 band, ett till ryttare, två till hästägare och ett till hästskötare. Dessa 
band gäller fr.o.m. den 6 juli t.o.m. 7 juli. För deltagare som inte har kvalat till CSIO5* finns 
områdesband att köpa för perioden 8–14 juli. 

MEDDELANDE TILL RYTTARE  
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan samt på Equipe. 
www.falsterbohorseshow.com/online.equipe.com 

FRÅGOR  
Skickas till: wannius@falsterbohorseshow.com  
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TOLKNING 
Tolkning av reglerna sker av Falsterbo Horse Show, 7 Stars och nationell samordnare 
hoppning SvRF i samråd. 
 
Välkommen till Falsterbo Horse Show 6–14 juli 2019! 
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show 
 
Jan Olof Wannius 
Ordförande 
 
Godkänd av SvRF:s hoppkommitté 19-01-15 
 
Godkänd av SvRF:s tävlingssektion 19-02-05 
 
Godkänd av SvRF:s generalsekreterare 19-02-06 
 
Publicerade 19-02-06, uppdaterade 19-05-11 


