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FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 JULI 2020  2020-01-08 11:59  

FOLKSAM OPEN 5 & 6 ÅRIGA HÄSTAR DRESSYR  

DELTAGARE 
Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer 
utländska ekipage att bjudas in. 

Ston födda 2014 och som haft ett eller flera föl, startar i samma klass och tävlar mot de 5-åriga 
hästarna med samma bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. OBS fölet måste ha levt 
minimum 3 månader. Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Folksam Open redan som 5-
åring, kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får då tävla i 6-års klassen. I 
samband med anmälan skicka in kopia på registreringsbevis på minst ett föl till 
josephine@falsterbohorseshow.com. 

KVALIFICERING TILL SEMIFINAL I FALSTERBO 
Segrande 4-åring i Folksam Open 2019 är direktkvalificerad till semifinalen i Folksam Open 5 år 
2020. Segrande ekipage i Folksam Open 5 år 2019 är direktkvalificerad till Folksam Open 6 års 
semifinal 2020. Dessa hästar behöver endast betala in anslutningsavgiften.  
 
KVALIFICERINGSPLATSER 
Alla regionala **, nationella*** och elittävlingar**** fr.o.m. fredag 28 februari t.om 14 juni. 

KVAL I UTLANDET  
Endast svenskägda hästar och/eller hästar ridna av ryttare med svenskt pass kan kvala 
utomlands. 
Hästar kan kvala utomlands under samma kvalperiod som gäller i Sverige. Innan kvalresultat kan 
tillgodoräknas skall registrering vara genomförd. Hästen ska starta i tävlingar som motsvarar 
svårighetsgraden som kvalen i Sverige. Resultat som ej registreras i TDB måste skickas in till 
josephine@falsterbohorseshow.com. Utländska resultat som registreras i TDB behöver ej 
skickas in. 

SERIEANMÄLAN 

Anmälan sker genom att anmälningsavgift 1450 SEK per häst betalas via Stripe i samband med 

anmälan på www.falsterbohorseshow.com 

mailto:josephine@falsterbohorseshow.com
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Kval sker från det att registrering är gjord samt anmälningsavgiften är betald. Godkända kval 

före betalning är gjord kan inte tillgodoräknas. 

För överåriga ston skall kopia på av fölets pass/ registreringsbevis/ länk till BLUP skickas till 

josephine@falsterbohorseshow.com.  

ANMÄLNINGAR FRÅN UTLANDET 
Danmark: Kontakta Susanne Baarup Christensen tel +45 43 26 28 15 eller sbc@rideforbund.dk  
Finland: Kontakta Finlands Ryttarforbund  
Norge: Kontakta Norges Rytterforbund, heidi.nasselqvist@rytter.no   
 
INBETALNING UTLÄNDSKA EKIPAGE FALSTERBO HORSE SHOW:  
Inbetalning sker till Falsterbo Ryttareförening: 
IBAN: SE21 5000 0000 0564 1101 8510 
BIC (Swift): ESSESESS 
Bank: SEB, Box 3, 235 21 VELLINGE 
Kostnad: 5 000 SEK inkl. uppstallning  
 

ANMÄLAN TILL FALSTERBO HORSE SHOW FÄRDIGKVALADE HÄSTAR 

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. 

 
PREMIER 
Premier betalas ut via SvRF:s nya system. Finns F-skattsedelnummer ska F-
skattsedelnummer anges. För premiemottagare utan F-skattsedel kommer A-skatt samt 
sociala avgifter att dras om totalt utbetalt belopp från arrangören 2020 överstiger ett halvt 
prisbasbelopp. För utländska deltagare samt svenska ryttare skrivna utomlands dras 15 % 
artistskatt på prispengar.  
 
BOX- OCH ELAVGIFT  
Boxavgiften 1800 SEK, bokas TDB. Betalning via SvRF:s nya system 
Betalning ska vara oss tillhanda senast i samband med betaldagen angiven i propositionen i TDB. 
Boxavgiften måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad.  
  
Elavgift 500 SEK, bokas i TDB. Betalning via SvRF:s nya system 
Betalning ska vara oss tillhanda senast i samband med betaldagen angiven i propositionen i TDB. 
  
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN – BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER 
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet att i stället hyra boxar under 
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hela perioden fredag 3 juli–måndag 13 juli till en kostnad av 3 950 SEK inkl. moms/box. Priset 
inkluderar 3 balar strö (kutterspån), men inte hö. Beställning av dessa boxar sker enligt 
propositionen i TDB. Betalning via SvRF:s nya system 
 
UPPSTALLNING 
Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast 18 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com. 
Tidigast ankomst är lördagen 4 juli kl 12.00 
 
Avresedag för ej finalkvalificerade hästar är samma dag som respektive semifinal, avresetider 
presenteras i ryttarmeddelande.  

För hästar som inte har gått vidare till final hjälper vi gärna till att ordna uppstallning i Falsterbo 
eller i närheten i mån av plats och till kostnad per natt. Hästar som kvalificerat till final 
uppstallas gratis på tävlingsplatsen t.o.m. söndag 12 juli. 

SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN 
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet hyra boxar under hela 
perioden fredag 3 juli–måndag 13 juli för en kostnad av 3 950 SEK inkl. moms/box. Priset 
inkluderar 3 balar strö (kutterspån), men inte hö. Beställning boxar sker via TDB. Betalning via 
SvRF:s nya system 
 
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 
 
 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Varje deltagare får 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren rider flera 

hästar. Dessa band gäller lördag den 4 juli t.o.m. tisdag 7 juli. För deltagare som har gått vidare 
till finalen gäller 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren rider flera 
hästar. Dessa band gäller onsdag den 8 juli t.o.m. söndag den 12 juli. 

Om ryttaren deltar i 7-års Championatet och/eller CSIO/CDI gäller 2 band/häst för Folksam 
Open finalister. För deltagare som inte har kvalat till finalen finns det områdesband att köpa för 
perioden torsdag 9 juli - söndag 12 juli. 

RYTTARBYTE 
Det är tillåtet att byta ryttare mellan semifinal och final. 
 
KVALIFICERING TILL SEMIFINAL I FOLKSAM OPEN I FALSTERBO 

5-ÅRINGAR 
FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004” och ”FEI:s finalprogram för 5–åriga hästar 

mailto:uppstallning@falsterbohorseshow.com
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2004”, direktkval minst 76 %. Dessutom direktkval i LA minimum 72 %, där resultat i de sju (7) 

första starterna kan tillgodoräknas. Inga begränsade antal kvalförsök i FEI programmen. 
Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser.  
 
6-ÅRINGAR 
FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004” eller ”FEI:s finalprogram för 6-åriga hästar 
2004”, direktkval minst 74 %. Dessutom direktkval i Msv B minimum 69 %, där resultat i de sju 
(7) första starterna kan tillgodoräknas. Inga begränsade antal kvalförsök i FEI programmen 
Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr i någon av ovanstående klasser.  

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FALSTERBO 
Betsling i alla kvaltävlingar är enligt TR. Betsling i semifinaler och finaler: tränsbett i alla klasser. 
Semifinal i Falsterbo rids i ”FEI:s Inledande program för 5-åriga hästar 2017” respektive ” FEI:s 
Inledande program för 6-åriga hästar 2017”. Bedömning enligt unghästbedömning, ett 
domarpar bedömer allmänt intryck och en domare bedömer det tekniska på varje rörelse. 
 
Final i Falsterbo rids i ”FEI Finalprogram för 5-åriga hästar 2017” respektive ”FEI Finalprogram 
för 6-åriga hästar 2017”. Bedömning enligt unghästbedömning, ett domarpar bedömer allmänt 
intryck och en domare bedömer det tekniska på varje rörelse. 
 
SEMIFINAL FOLKSAM OPEN DRESSYR I FALSTERBO  

Måndag 6 juli Semifinal Folksam Open 5-åriga hästar.   
Tisdag 7 juli  Semifinal Folksam Open 6-åriga hästar. 
Torsdag 9 juli Finaler Folksam Open 5 och 6 åriga hästar. 

Till final går de tolv bästa 5-åringarna och tolv bästa 6-åringarna från respektive semifinal. 
Omvänd startordning mot semifinalerna. Ryttare som startar fler än två hästar har inte rätt till 
det startmellanrum som anges i TR. 

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

FRÅGOR  
Till 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 

mailto:dressage@falsterbohorseshow.com/


 

5 
 

Godkänd av SvRF:s dressyrkommitté  

Godkänd av SvRF:s regelgrupp 

Godkänd av SvRF:s GS  

 


