
 

1 
 

                                                  
 

FALSTERBO HORSE SHOW 6 - 14 JULI 2019                                  
Meddelande till ryttare Folksam Open 
 
Ekipage från Sverige, Danmark och Norge kommer att delta.  
Antal kvalade:  
Dressyr 5-åringar: 33 
Dressyr 6-åringar: 21 
Hoppning 5-åringar: 115 
Hoppning 6-åringar: 111 
 
ANMÄLAN TDB 
För att resultatrapporteringen i TDB skall bli korrekt, måste varje ryttare fr.o.m. 2016 även göra 
anmälan i TDB. 
    
ALLMÄNT 
Falsterbo Horse Show 2019 pågår i 9 dagar med 5* internationella tävlingar och Nations Cup i både 
hoppning och dressyr samt nationella tävlingsklasser i hoppning och dressyr. 
 
ANKOMST 
Ankomst till Falsterbo: Följ skyltar ”Falsterbo Horse Show” till tävlingsplatsen och ”Horse Boxes” till 
uppstallningen.  
Dagparkering får ni vid uppstallningsområdet. Följ skyltarna mot uppstallningen. 
 
UPPSTALLNING 
Öppettider stallkontoret 08.00 - 20.00, vill du anlända andra tider vänligen ring i förväg i god tid. 
Uppstallningschef Ann-Sofi Petäjävaara: uppstallning@falsterbohorseshow.com 
Uppstallningstelefon dygnet runt: 073-18 17 264  
 
Endast om  Du har betalt uppstallning erhåller Du box.  
 
Är inte beställd uppstallning betald enligt propositionen när du anländer till tävlingsplatsen 
tillkommer en extra avgift på 500 SEK.  
 
Följ uppstallningschefens och hennes personals anvisningar.  
 
Strö i boxarna är kutterspån från Vida Energi (2 balar per box).  
 
Elavgift för hästlastbil 500 SEK betalas i förskott enligt proposition. På uppstallningsområdet har vi 
även toaletter och duschar 
Inga husvagnar, husbilar eller tält är tillåtna på lastbilsparkeringen. 
 
De hästar som kvalar till final och har uppstallning är välkomna att stanna kvar utan kostnad. 
Maila till uppstallning@falsterbohorseshow.com före tävlingen med önskemål om uppstallning.  
 
Obetalda uppstallningsavgifter medför att hästarna inte sätts upp på startlistan. 
 
För hopphästar gäller:  
De som ej kvalat till final och inte har bokad uppstallningsplats hos oss hela veckan, måste lämna 
uppstallningen senast tisdagen den 9 juli.  
 
För 5-åriga hästar gäller kl. 16.00 och för 6-åriga hästar ber vi att ni lämnar så snart ni har möjlighet 
efter avslutad ritt, dock senast 19.00. 
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Detta för att ge plats till internationella deltagares hästar och deras boxar som ska desinficeras innan 
nya hästar kan ta plats. 
 
För dressyrhästar gäller:  
För 5-åriga hästar som ej kvalat till final och inte har bokat uppstallning hela veckan gäller avresa 
senast måndag 8 juli 18.00.  
För 6-åriga hästar som ej kvalat till final och inte har bokat uppstallning hela veckan gäller avresa 
senast tisdag 9 juli 16.00.  
 
Detta för att ge plats till internationella deltagares hästar och deras boxar som ska desinficeras innan 
nya hästar kan ta plats. 
 
HÖ 
!! Observera att vi i år tyvärr inte har möjlighet att sälja hö på tävlingsplatsen!! 
 
VIDEOÖVERVAKA DIN HÄST UNDER FALSTERBO HORSE SHOW 

Falsterbo Horse Show och Videquus erbjuder nu de tävlande möjligheten att få sin häst övervakad av 
Videquus intelligenta övervakningskamera för hästar under tävlingarna. Men först till kvarn gäller, vi 
har med oss 20 stycken. 

Gör som Henrik von Eckerman, Nathalie Oldfors mfl. och boka din Videquus idag, den enda FEI-
godkända övervakningskameran. Kameran finns monterad och klar när Ni anländer, då behöver Ni 
endast ladda ner appen och koppla ihop kameran med appen, med hjälp av en kod som återfinns på 
kamerans sida. 

Med Videquus har Ni enkelt och tryggt övervakning av din häst direkt i din telefon. Videquus skänker 
dig trygghet och kunskap om din hästs mående, så ni kan prestera på topp! 

I appen visar både live från boxen, men även snabbspolning och tydliga grafer som visar när hästen 
är aktiv i boxen, över nätterna som gått. 

Läs mer på videquus.se och boka din videoövervakning här: https://app.videquus.se/competition 

INKVARTERING 
All camping sköts i år av Falsterbo Horse Show. 
Boka er plats på campingen via: https://db.falsterbohorseshow.se/camping/bookings/create 
falsterbocamping@caterevent.se    
 
ACKREDITERING 
Ackreditering görs i ankomstsekretariatet vid huvudentrén. 
5 juli - 12.00 - 21.00 
6 juli - 08.30 - 21.00 
7 juli - 07.30 - 21.00 
8-14 juli 07.30 - tävlingarnas slut 
 
I ackrediteringen går det att köpa extra områdesband till tex. familjemedlem, kostnad 1500 SEK för 
hela veckan. 
 
Hoppning: 
Varje deltagare får 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren rider flera hästar. 
Dessa band gäller söndag 7 juli t.o.m. tisdagen den 9 juli.  
 
För deltagare som går till final gäller 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren 
rider flera hästar. Om ryttaren även rider 7-års Championatet och/eller CSIO5* gäller 2 band/häst i 
Folksam Open finalen. Dessa band gäller 10 - 14 juli 2019. 
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Ryttare som ej går vidare till final kan köpa band för resterande vecka i ackrediteringen för 800 kr.  
 
Platserna på ryttarläktaren är, som på alla internationella tävlingsplatser begränsad, varför enbart 
ryttarna erhåller band till ryttarläktaren torsdag - söndag.  
 
Ägarna till finalhästar i Folksam Open erhåller band som gäller till hela området onsdag 10 juli - 
söndag 14 juli. Vi ber kvalificerade ryttare att informera sina ägare om detta. 
 
Dressyr: 
Varje deltagare får 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren rider flera hästar. 
Dessa band söndag 7 juli - tisdag 9 juli. Dessa band gäller 10 - 14 juli 2019. 
 
För deltagare som går till final gäller 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren 
rider flera hästar. 
 
Om ryttaren även rider 7-års Championatet och/eller CDIO 5*/CDI 3* gäller 2 band/häst i Folksam 
Open. 
 
Platserna på ryttarläktaren är, som på alla internationella tävlingsplatser begränsad, varför enbart 
ryttarna erhåller band till ryttarläktaren torsdag - söndag. 
 
Ryttare som ej går vidare till final kan köpa band för resterande vecka i ackrediteringen för 800 kr. 
 
HÄSTBESIKTNING 
Endast hopphästar skall besiktigas. Besiktning sker vid uppstallningsområdet. 
söndag 16.00 – 18.00 och under måndagen kl. 07.30-09.00 och 14.00 - 16.00. 
 
TRÄNINGSTIDER:  
Träningsbanorna öppnar kl. 07.30 var dag och stänger 1 timme efter sista klassens (dressyr eller 
hoppning) slut.  
Hoppning: Se separat schema för uppvärmningsbanorna. 
 
Dressyrhästar hänvisas till träningsbanan vid uppstallningsområdet lördag 6 juli och söndag 7 juli, 
bortsett från speciella träningstider söndag kväll. 
 
Särskilda träningstider på dressyrens tävlingsbana på kvällen, måndagen den 8 juli och tisdagen den 
9 juli, anslås via stallet och i sekretariatet. 
 
Vid uteridning gäller ridning på markerade ridvägar, ridning i havet på Öresundsidan på anvisad plats. 
Se karta i ackrediteringen för mer information. 
 
AVANMÄLAN 
Dressyr/ Hoppning: Sekretariatet är beläget ovanpå den stora norra kortsidesläktaren på hoppbanan, 
som ligger mellan dressyr- och hoppbanan. 
 
Avanmälan skall göras dagen innan tävlingen, senast 17.00, per mail:  
secretaryoffice@falsterbohorseshow.com 
 
Till finalerna behöver ingen särskild startanmälan göras, endast eventuell avanmälan så att reserv kan 
meddelas. 
 
Hoppning 
För de hästar som haft mer än 12 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 12 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 måndagen. 
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BANBYGGARE 
Frank Rothenberger och Christian Wiegand (GER) 
 
HOVSLAGARE 
Telefon: 0738 39 11 01 
 
VETERINÄR 
Telefon: 0720 20 04 49 
 
VIDEO 
Alla hoppritter videofilmas. Du beställer vid videovagnen vid inridningen till stora hoppbanan. 
Beställning: brink@horsevideos.de eller tfn +49 172 72 86 183 
 
FOTOGRAF 
Fotograf ifrån equipe.com kommer att finnas på plats. Bilder beställes via Equipe online sök på 
Falsterbo Horse Show 2019. 
 
TIDSPROGRAM 
Se vår hemsida www.falsterbohorseshow.com 
 
BAKBENSSKYDD 
Godkända bakbensskydd i Folksam Open (särskilda bestämmelser) 
 
• Varje skydd få väga max 200 gram 
• Den rundade delen av skyddet måste täcka insidan av kotleden 
• Högsta höjd på skyddets insida är 16 cm 
• Lägsta höjd på skyddets utsida är 5 cm. 
• Skyddets insida måste vara helt slätt 
• Endast oelastisk/oelastiska rem/remmar, dvs. ej töjbar/töjbara, för knäppning är tillåten 

och ska knäppas på utsidan. Endast kardborreknäppning är tillåten. Inga andra 
skydd/ingen annan utrustning kan användas i samband med ovanstående skydd. 

• Kontroll kan ske efter domares anvisningar. 
 
Våg finns vid framhoppningen. Provväg gärna före start.  
 
PRISUTDELNING 
Sker till häst på respektive arena. Vi ber att en representant för segrande hästs ägare och en för 
uppfödaren medverkar vid prisutdelningen. 
 
PRISPENGAR 
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. Angivna premier innehåller alla förekommande offentliga skatter, avgifter och eventuell 
moms. 
 
PRIVATE LOUNGE 
Tisdag – söndag i hoppningens VIP tält. 
I priset ingår reserverat bord, entréavgift, parkering, frukost, lunch, kaffe & kaka och vin/öl/alkoholfri 
dryck under hela dagen. Bokning 040-48 33 00 eller privatelounge@caterevent.se 
 
AFTER RIDE 
Vår After Ride är öppen torsdag-lördag 19.00 - 24.00 i en avdelning i stora VIP-tältet vid internationella 
hopparenan. Bordsbeställning afterride@caterevent.se 040-48 33 00. Se fullständig info på 
www.falsterbohorseshow.com under Show – After Ride 
 
AFTER RIDE NIGHT CLUB   
Tisdag 9 juli t.o.m. lördag 13 juli 22:00-02:00 
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SOCIALA MEDIER   
Följ oss gärna på sociala medier för senaste uppdatering, årets hashtagg är #falsterbo19, tagga gärna 
dina egna bilder!  
facebook.com/falsterbohorseshow 
Instagram @falsterbohorseshow  
Twitter @FalsterboHShow 
 
 
Hjärtligt välkomna till 2019 års Falsterbo Horse Show!  
 
J O Wannius 
Ordförande                                                                                
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Grattis till din kvalificering i Folksam Open 2019!  
 
Hämta ut ditt diplom 
Alla ägare och uppfödare till hästar som deltar i Folksam Open i både hoppning och 
dressyr, hämtar ut diplom i Folksamtältet. Är hästen dessutom försäkrad i Folksam 
får du en gåva från Folksam som du hämtar ut samtidigt.  
 
I Folksamtältet 
Du hittar oss på samma plats som vanligt, precis innanför huvudentrén vid 
hopparenan och vi har öppet alla dagar. Kom gärna förbi och ta en paus i vår lounge, 
både inne och ute mot hopparenan. Du kan också vara med i vår tävling med chans 
till fina priser, eller handla i Folksamshopen där du bland annat kan köpa Back On 
Track som blev Bäst i test i Folksams ridhjälmstest. Men också schabrak, hästtäcke 
och kläder från Svenska Ridsportförbundets supporterkollektion. 
 
Nyhet i ditt medlemserbjudande från Folksam 
Från 1 juni 2019 får du som medlem i Svenska Ridsportförbundet 10% rabatt när du 
försäkrar hästen hos oss.  
 
Boka tid med hästförsäkringsexpert 
Passa på att boka tid med en av våra hästförsäkringsexperter på plats. Är du en av 
de femtio första som bokar så bjuder vi dig på en present. Boka här> 
 
Seminarium med Folksam 8 juli   
 
”Hur skapar vi en mer hållbar unghästutbildning?”  
När är hästen redo för olika typer av arbeten? 
Vilka är fallgroparna för unghästutbildare och ägare? 
Vad ska jag tänka på när det gäller hästens fysiologi, ekonomi, försäkringar och 
uppföljning? 
Är en välutbildad unghäst mer kommersiell? 
 
En paneldiskussion med:  
Tränare Pether Markne, unghästutbildare Helena Torstensson, unghästutbildare 
Björn Svensson och FEI-veterinär Anna Eriksson.  
 
Måndag 8 juli från klockan 18.30 i det stora VIP-tältet.   
Ingen föranmälan krävs.  
Paneldiskussionen börjar 19.00 och slutar ca 20.30. Barservering 18.30- ca 23.30, vi 
bjuder på entrén. Varmt välkommen! 
 
Stora hingstpriset  
Falsterbo och Folksams Stora Hingstpris går till den hingst som har mest 
framgångsrika avkommor i Folksam Open. Priset som är hästförsäkringspremier 
delas ut både i dressyr och hoppning.  
 
 
 


