
 

 

 
 
FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 JULI 2020     2019-12-02 

TRIKEM 7- ÅRS CHAMPIONAT 
 
BESTÄMMELSER DRESSYR 
7-års championatet är öppet för ryttare med svensk tävlingslicens, på alla hästar födda 2013.  
Utländska ekipage kommer även att inbjudas och arrangören förbehåller sig rätten att utdela ett 
”Wild Card”. 
 
KVALIFICERING TILL SEMIFINAL I FALSTERBO 
Segrande 6-åring i Folksam Scandinavian Open 2019 är kvalificerad till Trikem 7 års Championat 
2020. 
 
KVALIFICERINGSPLATSER 
Alla regionala** -, nationella*** och elittävlingar**** fr.o.m. 28 februari t.o.m. 14 juni 2020 
 
Uppnående minst 2 ggr av lägst 66 % av totalsumman i Prix S:t George eller lägst 70 % i FEI:s 
Inledande program för 7 åriga hästar, FEI:s Finalprogram för 7 åriga hästar eller Msv A:1.  
FEI:s program för Unga Ryttare gäller ej som kvalifikation. 
 
SERIEANMÄLAN 
Anmälan sker genom att anmälningsavgift 2000 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. 

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   
 

BETALNING FRÅN UTLANDET 
Inbetalning sker till Falsterbo Ryttareförening: 
IBAN: SE21 5000 0000 0564 1101 8510 
BIC (Swift): ESSESESS 
Bank: SEB, Box 3, 235 21 VELLINGE 

http://www.falsterbohorseshow.com/
mailto:sbc@rideforbund.dk


 

 

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 nya betalningssystem. 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 dras artistskatt.  

UPPSTALLNING 
Tidigaste ankomstdag är tisdag 7 juli kl. 18.00. 

 OBS notera att prel. träningstid för 7 åringarna är onsdag morgon. 

 Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast 18 juni: 
uppstallning@falstserbohorseshow.com  

De hästar som inte har kvalat till final måste flytta senast torsdag 9 juli kl. 19.00. Hästar som 
kvalat till final uppstallas gratis på tävlingsplatsen t o m söndag 12 juli. 
 
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. 

BOX- OCH ELAVGIFT  

Boxavgiften 1 800 SEK, anmäls via TDB. Betalas via SvRF nya system. 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 via TDB. Betalas via SvRF nya system .Betalning ska vara oss tillhanda 
senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger.  
 
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
Om hästen inte kvalat till final, måste hästlastbilen flyttas senast torsdag 9 juli kl. 19.00 om inte 
uppstallning hela veckan är bokad (se nedan) 
 
 
 



 

 

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 av dessa boxar sker via TDB. 
Betalas via SvRF 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 
 
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
INTRÄDESBAND 
Varje ryttare erhåller, förutom sitt eget, 2 band till hästägare och 1 band till hästskötare. Ange 
på anmälan namnen på ägarna och namn på hästskötare. Om ryttaren även rider final i Folksam 
Open, CSIO eller CDIO/CDI dressyr erhålles istället 2 band/häst. För ryttare som inte kvalar till 
final finns band att köpa för hela veckan. 
 
I FALSTERBO 
Torsdag 9 juli: semifinal  
FEI:s Inledande program för 7-åriga hästar 2017. Bedömning enligt unghästbedömning, ett 
domarpar bedömer allmänt intryck och en domare bedömer det tekniska på varje rörelse.  
 
Lördag 11 juli: final  
FEI:s Finalprogram för 7-åriga hästar 2017. Bedömning enligt unghästbedömning, ett domarpar 
bedömer allmänt intryck och en domare bedömer det tekniska på varje rörelse. 
 
Till final går de 10 bästa ekipagen från kvalet. Omvänd startordning från semifinalen i finalen  
 
Ryttare som startar fler än två hästar har inte rätt till det startmellanrum som anges i TR.  
 
Premier i semifinalen: 5 000 SEK (2 000 SEK, 1000 SEK, 1000 SEK, 1000 SEK)  
Premier i finalen: 30 000 SEK (13 000 SEK, 8 000 SEK, 4 000 SEK, 3 000 SEK, 2 000 SEK)  
 
MEDDELANDE TILL RYTTARE 
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan samt på Equipe. 
www.falsterbohorseshow.com/ www.equipe.nu 
 
FRÅGOR  
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. 

http://www.falsterbohorseshow.se/
mailto:dressage@falsterbohorseshow.com/


 

 

Välkommen till Falsterbo Horse Show 4–12 juli 2020! 
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show 

 

Jan Olof Wannius      Emelie Brolin 
Ordförande      Tävlingsledare Dressyr 
 
Godkänd av SvRF:s dressyrkommitté  

Godkänd av SvRF:s regelgrupp 

Godkänd av SvRF:s GS  

 


