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FALSTERBO HORSE SHOW 6-14  JULI 2019   2018-05-09 16:40 
PROPOSITIONER FÖR TORSTENSONS UNGDOMS GRAND PRIX  
 
Serieanordnare: Stiftelsen Falsterbo Horse Show, organisationsnummer 847000-9203.                         
 
DELTAGARE 
Ryttaren ska vara junior eller young rider. 
 
DIREKTKVALADE 2019 ÄR:    
1. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen hos  
Kalmar HK  21 april  
2. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen i  
Sundbyholms HCRF 28 april  
3. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen hos  
F Equality Riders/Wermland Equestrian Games  12 maj  
4. Det bästa svenska junior eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen hos  
Värnamobygdens RF  19 maj   
5. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen hos  
Åby RF/ Norrköping Horse Show  26 maj   
6. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen hos  
F Runsten Equestrian/ Runsten Equestrian Games  2 juni  
7. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen i  
Strömsholm  8 juni  
8. Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från ungdomsklassen hos  
F Fjärås HR/Gothenburg Summer Tour 23 juni   

Falsterbo Horse Show har möjlighet att inbjuda ytterligare 5 utländska ekipage. 
 
REGLER 
16 ryttare kvalar till finalen i Torstensons Ungdoms GP i Falsterbo, varav 8 direktkvalade 
kvalsegrare samt de 8 bästa ekipagen från poänglistan, som inte redan är direktkvalade.  
 
Det bästa svenska junior- eller ungdomsekipaget från varje enskild tävling av de åtta 
tävlingarna ovan är direktkvalat till Torstensons Ungdoms GP i Falsterbo. Om segraren från ett 
kval redan är kvalad genom seger i annan kvaltävling, ersätts den med ekipage från 
poänglistan.  
Övriga åtta ekipage kvalar enligt poängtabellen, beskriven nedan. 
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Ryttare får räkna poäng i fem av de åtta kvalen. Poäng räknas per ekipage. Ekipage som har 
mer än 12 fel, har utgått eller är uteslutet får inga poäng. 
Kvaltävlingarna rids i två separata junior-/ungdomsklasser i bedömning A:1a i direkt 
anslutning till varandra. Vattengrav ska ingå i alla kval. Juniorer hoppar 1,40, ungdomsryttare 
1,45. Samma bana/bansträckning och med endast en gemensam prisutdelning, för premier 
och seriepoäng. Samtliga grundhoppningar rids först. Därefter rids eventuell omhoppning 
1,40, därefter 1,45.  
En gemensam resultatlista för de två klasserna ska upprättas från respektive kvaltävling. 
Eventuella premier i de två klasserna slås samman och fördelas enligt den gemensamma 
prislistan. 
Till TDB rapporteras två separata poänggivande klasser. 
På kvaltävlingarna räknas poäng från den gemensamma resultatlistan. 
 
De 20 bästa ungdomsekipagen vid varje kvaltävling rangordnas inbördes och får poäng enligt 
följande tabell.  
 
Rangordning Poäng Rangordning Poäng 
1 Direktkvalificerad 11 10 
2 21 12 9 
3 19 13 8 
4 17 14 7 
5 16 15 6 
6 15 16 5 
7 14 17 4 
8 13 18 3 
9 12 19 2 
10 11 20 1 
 
 
De 8 bästa ekipagen enligt poängtabellen efter sista kvaltävlingen är kvalificerade till finalen i 
Torstensons Ungdoms Grand Prix i Falsterbo. Ryttare får rida en häst i finalen. Om ryttaren är 
kvalad med mer än en häst får ryttaren välja häst till finalen. Hästen måste antingen vara 
direktkvalad eller vara på finalplats enligt poänglistan. 
Varje ryttare får starta en häst i Falsterbo, ingen begränsning i kvalen.  
 
Ryttare mellan 16–18 år måste efter sista kvaltävlingen välja att starta 1,40- eller 1,45-klassen 
i Falsterbo.  
 
Om två eller flera ekipage är likaplacerade efter sista kvaltävlingen avgör den högsta poängen 
under kvaltävlingarna. Är även de lika avgör den näst högsta poängen o.s.v. 
 
Ekipage som avstår sin plats till finalen ersätts med ekipage i fallande ordning från resultatet i 
poängtabellen. Detta kan göras fram till måndag 1 juli kl 18.00. Efter denna tidpunkt kommer 
inte struket ekipage att ersättas. 
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Ingen separat anmälan till cupen som helhet behövs, endast till varje deltävling enligt 
arrangörernas propositioner. 
 
Falsterbo Horse Show organisationskommitté har möjlighet att bjuda in ytterligare fem 
utländska ekipage. 
 
ANMÄLAN FÄRDIGKVALADE EKIPAGE 
Anmälan via TDB, när anmälan är mottagen kommer du inom 48 timmar få ett mejl 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. 
 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
4 band, ett till ryttaren, två till hästägare och ett till hästskötare. 
 
UPPSTALLNING, BOX- OCH ELAVGIFT 
Boxavgiften 1800 SEK, anmäls och betalas via TDB. 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.  
 
Elavgift 500 SEK, anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast i samband 
med att ordinarie anmälan i TDB stänger.  
 
SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN – BEGRÄNSAT ANTAL BOXAR 
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 3 950 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!  
 
PREMIER 
Premier betalas ut via TDB. 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 2019 överstiger ett halvt prisbasbelopp. För utländska 
deltagare dras artistskatt.  
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KLASSER 
Klasserna avgörs på samma sätt som kvalklasserna, med följande tillägg: 
 
Tisdag 8 juli  
Torstensons Ungdoms Grand Prix, kval 
Juniorer 1,35 hoppning, bed A:0. 
Young riders 1,40 hoppning, bed A:0 
Gemensamma premier: 15 000 SEK (7500, 4000, 2000, 1500) 
 
Onsdag 9 juli  
Torstensons Ungdoms Grand Prix, final 
Juniorer 1,40 hoppning, bed A:1a 
Young riders 1,45 hoppning, bed A:1a 
Gemensamma premier 50 000 SEK (25 000, 15 000, 7000, 3000) 
 
I dessa klasser startar alla ryttare i respektive höjd i omvänd ordning i förhållandet till 
resultatet från tisdagens kval. Segraren i tisdagens kval avgör om åldergruppernas 
startordning. Segrar en junior i onsdagens kval startar juniorernas grupp sist i onsdagens final 
och vice versa.  
 
FRÅGOR 
wannius@falsterbohorseshow.com 
 
TOLKNING 
Tolkning av seriereglerna sker av Falsterbo Horse Show 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 

 


