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FALSTERBO HORSE SHOW 6–14 JULI 2019                                 2019-05-20 15:14 
FOLKSAM OPEN 5 & 6 ÅR, HOPPNING  

Serieanordnare: Stiftelsen Falsterbo Horse Show, organisationsnummer 847000-9203.                         

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

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

DELTAGARE ÖVERÅRIGA STON 
Ston födda 2013, 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.  
Om sto som haft föl tävlar eller kvalar för Folksam Open redan som 5-åring, kan den som 6-
åring inte starta i 5-årsklassen igen utan får då tävla i 6-årsklassen.  
I samband med anmälan, skicka in kopia eller länk till BLUP på registreringsbevis på minst ett 
föl till josephine@falsterbohorseshow.com. 

DIREKTKVALADE DELTAGARE  
De 3 främst placerade i lördagens 4-årshoppning i Falsterbo 2018 är direktkvalade till 
semifinaler i Folksam Open för 5-åringar 2019. Anmälare betalar in 1 450 SEK i samband med 
anmälan via Stripe. 

De 3 främst placerade i 5-årsklassen 2018 är direktkvalade till 2019 års semifinaler i Folksam 
Open för 6-åringar. Anmälare betalar in 1 450 SEK i samband med anmälan via Stripe. 

KVAL I SVERIGE 2019 
Alla regionala, nationella och elittävlingar fr.o.m. fredag 1 mars t.o.m. söndag 16 juni 2019. 

KVAL I UTLANDET 2019  
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, dvs. lägst samma höjd 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. 
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SERIEANMÄLAN 
Anmälan sker genom att anmälningsavgift 1450 SEK per häst betalas via Stripe i samband 
med anmälan på www.falsterbohorseshow.com 

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 
Ett antal utländska ekipage kommer att bjudas in. 
Danmark: Kontakta Christer Eriksson, tel. +45 40 330 210  
Finland: Kontakta Finlands Ryttarförbund 
Norge: Kontakta Norges Rytterforbund 
 
Inbetalning för de som inte har TDB-konto sker till Falsterbo Horse Show: 
IBAN: SE21 5000 0000 0564 1101 8510 
BIC (Swift): ESSESESS 
Bank: SEB, Box 3, 235 21 VELLINGE 
Kostnad: 5 000 SEK inkl. uppstallning  
 
KVAL TILL SEMIFINAL I FOLKSAM OPEN I FALSTERBO 
Kval 2019: 
5-åriga hästar och 6-åriga fölston 
Häst som har gjort minst 3 felfria rundor i lägst 1,20-hoppning i  
grundhoppning. Vid hoppning i två faser ska båda faser vara felfria för att gälla som kval. 
Ackumulatorhoppning, bed. C eller specialhoppningar räknas inte som kval. 

6-åriga hästar 
Häst som har gjort minst 2 felfria rundor i lägst 1,30-hoppning  
grundhoppning. Vid hoppning i två faser ska båda faser vara felfria för att gälla som kval. 
Ackumulatorhoppning, bed. C eller specialhoppning räknas inte som kval. 

ANMÄLAN TILL FALSTERBO HORSE SHOW 
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 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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UPPSTALLNING  
Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast torsdag 20 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com   
Tidigast ankomst är lördag 6 juli kl. 12.00. 
Hästar som kvalat till final uppstallas gratis på tävlingsplatsen 9–14 juli. 
Om hästen inte kvalat till final, måste hästen flyttas senast tisdag 9 juli kl. 17.00 om inte 
uppstallning hela veckan är bokad, då de internationella hästarna anländer (se nedan). 
 
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.  
 
Om hästen inte kvalat till final, måste hästlastbilen flyttas senast tisdag 9 juli kl. 17.00 om 
inte uppstallning hela veckan är bokad (se nedan). 

SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN – BEGRÄNSAT ANTAL BOXAR 
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet 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.  

För hästar som inte har gått vidare till final hjälper vi gärna till att ordna uppstallning i 
Falsterbo eller i närheten. 

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 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren rider flera 
hästar. Dessa band gäller 6–9 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. Om ryttaren deltar i 7-årschampionatet och/eller 
CSIO/CDIO gäller 2 band/häst i Folksam Open. Dessa band gäller onsdag 10 juli t.o.m. söndag 
14 juli. För deltagare som inte har kvalat till finalen finns områdesband att köpa för perioden 
10–14 juli. 

SEMIFINALER I FALSTERBO 
6-åriga hästar: 
Består av två hoppningar, måndag 8 juli på Falsterbobanan och tisdag 9 juli på 
Internationella hopparenan. Finalen går på Internationella hopparenan. 
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5-åriga hästar: 
Består av två hoppningar, måndag 8 juli och tisdag 9 juli på Falsterbobanan. Finalen går på 
Internationella hopparenan. 
 
FÖRBEREDELSER  
De som gått till final i 5-årsklassen har möjlighet att fredag 12 juli kl. 08.00 – 08.30 skritta 
hästarna inne på Internationella hopparenan. 

MÅNDAG 8 JULI  
5-åriga hästar: 1.20, bed A   
6-åriga hästar: 1.30, bed A 

TISDAG 9 JULI  
5-åriga hästar: 1.25, bed A 
6-åriga hästar: 1.30, bed A:0 

STARTORDNING 
Semifinal 1: Lottning med följande undantag: Ryttare som rider flera hästar får vid 
startanmälan ange i vilken inbördes ordning de önskar att hästarna startar. Ryttare som rider 
flera hästar placeras med den första hästen i början av klassen före ryttare som enbart rider 
en häst. 

Semifinal 2: Omvänd resultatordning från semifinal 1, med bästa resultat sist. 

Hästar som haft mer än 12 fel i semifinal 1 startar i början av semifinal 2 på hinderhöjder 
cirka 10 cm lägre än klassens ordinarie höjd. Övriga har möjlighet, om man så önskar, att 
starta på den lägre höjden under semifinal 2. Detta ska anmälas i sekretariatet senast 30 
minuter efter klassens slut på måndagen.  

KVAL TILL FINALER 
5-åriga hästar och 6-åriga fölston: De 20 bästa hästarna med lägst total antal fel efter 
semifinal 1 och 2 går till final. Om två eller fler har samma antal fel som den 20:e, går 
häst(ar) med bästa resultat i andra semifinalen till final. Fel från semifinalerna följer inte med 
till finalen. 

6-åriga hästar: De 22 bästa hästarna med lägst total antal fel efter semifinal 1 och 2 går till 
final. Om två eller fler har samma antal fel som den 22:e, går häst(ar) med bästa resultat i 
andra semifinalen till final. Fel från semifinalerna följer inte med till finalen. 

FINALER 
5-åriga hästar  
Fredag 12 juli: 1,25 hoppning, bed. A:1a. Inga fel följer med från semifinalerna. Till 
omhoppning kan endast ekipage som varit felfria i båda semifinalerna och finalens 
grundhoppning.  
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De 3 främst placerade i 5-årsfinalen är direktkvalade till 2020 års semifinaler i Folksam 
Open för 6-åringar. 
 
6-åriga hästar 
Söndag 14 juli: 1,35 hoppning, bed. A:1a.  
 
STARTORDNING 
Häst som har totalt minst antal fel efter semifinal 1 och 2 startar sist, den med näst minst 
antal fel näst sist osv. Vid lika antal fel startar den häst med bäst placering i semifinal två sist. 
Är även detta lika lottas startordningen inbördes.   
Ryttare som rider fler än 2 hästar har inte rätt till det startmellanrum som anges i TR. 
 
RYTTARBYTE 
Det är tillåtet att byta ryttare mellan båda semifinalerna samt mellan semifinal och final. 

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

UTRUSTNING FALSTERBO 
Betsling 5-åriga hästar: Tvådelat eller tredelat tränsbett med runda ringar, där tygeln är fäst 
i ringen.  
Betsling 6-åriga hästar: Enligt TR. 

Bakbensskydd: Enligt TR III 306.1. 

FRÅGOR  
Skickas till: 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 


