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FALSTERBO HORSE SHOW 4 - 12 juli 2020  2020-02-04 11:46 
FOLKSAM OPEN DRESSYR FÖR 4-ÅRIGA HÄSTAR (FÖDDA 2016) 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  

DELTAGARE 
Öppet för 4-åriga hästar, f. 2016, såväl svenskfödda som importerade (ej 5-åriga fölston). 
Antal hästar som kan starta i Falsterbo, max 14 varav Falsterbo Horse Show förbehåller sig 
rätten att dela ut två Wild Cards till utländska ekipage.  

SERIEANMÄLAN 

Anmälan sker genom att anmälningsavgift 1 195 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. Kval före 

betalning är gjord kan inte tillgodoräknas. 

 

KVALPLATSER 
Regional** klass 
Flyinge v. 20 
Borås v. 22 
Strömsholm v. 23  
Med reservation för ändring av kvalplats. 

De fyra (4) främst placerade kvalar på varje kvalplats. Om en häst som redan kvalat, placerar 
sig på en efterkommande kvaltävling går platsen till nästa häst i resultatlistan i denna klass. 
Utöver dessa kvalificerar sig de två (2) bästa resultaten utöver de fyra (4) främst placerade 
från alla kvalplatser sammanlagt. Totalt 14 hästar i Falsterbo. 

Kvaltävlingarna rids i ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år”. Hästarna bedöms i par inne på 
banan.  

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. 

 

http://www.falsterbohorseshow.com/


 

2 
 

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 dras artistskatt.  
 
UPPSTALLNING  

Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast torsdag 18 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com. OBS! Inga önskemål i TDB kommer hanteras, endast 
mail.    
 
Tidigast ankomst är tisdag 7 juli kl. 13.00. 
 
BOX- OCH ELAVGIFT 
Boxavgiften 2 200 SEK, anmäls via TDB. Betalning via SvRF:s. 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. Betalning via SvRF:s 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. 
 
SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN – BEGRÄNSAT ANTAL BOXAR 
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. 
Betalning via SvRF:s nya system. 
 
CAMPING 
Husvagnar, husbilar och camping hänvisas till Falsterbo Resort.  
För mer information om camping: info@falsterboresort.se   
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
TÄVLINGEN I FALSTERBO 
De 12 bästa hästarna från onsdagens kval går vidare till fredagens final. Hästarna är två och 
två inne på banan och bedöms i ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år” med 
programuppläsning. 
 
Onsdagen den 8 juli: Lottad startordning. Lottade par. Om det är någon hingst som kvalats, 
lottas denne med annan hingst eller valack. De 12 bästa hästarna från onsdagens kval 
kvalificerar till fredagens final.  
Plaketter och rosetter 
 
Fredagen den 10 juli: Startordning i omvänd ordning mot resultatet från omgång 1. De två 
bästa resultaten från onsdagen rider i par och startar sist osv.  
Segertäcke, plaketter o rosetter till placerade hästar och 
20 000 SEK (9 000 SEK, 6 000 SEK, 3 000 SEK, 2 000 SEK) 

mailto:uppstallning@falsterbohorseshow.com
mailto:info@falsterboresort.se
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Hästar placerade 1-3 på fredagen är direktkvalade till semifinalen i Folksam Open för 5-
åringar 2021. 
 
BEDÖMNING 
Bedömningen sker av två domarpar, varav ett domarpar är unghästdomare och ett 
domarpar är ryttare/tränare/lagledare (ryttare med erfarenhet av unghästar på hög nivå, 
utbildad tränare etc.). Spö är ej tillåtet i kval eller i Falsterbo. 
 

INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Varje deltagare får 3 band. Om ryttaren deltar i 7-års Championatet och/eller CDIO och/eller 
Folksam Open final får ryttaren 2 band. Banden gäller torsdag den 9 juli t.o.m. söndag den 
12 juli. 

RYTTARBYTE 
Det är tillåtet att byta ryttare mellan kvalen och tävlingen i Falsterbo. 

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. 

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  

 
 

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

