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FALSTERBO HORSE SHOW 4 - 12 JULI 2020                                 2020-02-17 14:13 
FALSTERBO ICELANDIC POWER PRESENTED BY AGRIA DJURFÖRSÄKRING 
 
Så här går det till (för utförligare info se nedan under anmälan): 
1) Betala och registrera dig via https://db.falsterbohorseshow.se/competitions/23/entry 
När anmälningsavgiften är betald kan du börja kvala till Falsterbo  
2) Resultaten registreras manuellt av ryttaren senast 10 dagar efter avslutad tävlingsdag. 
3) Du kan hela tiden hålla koll på var du ligger på rankinglistan online via 
db.falsterbohorseshow.se 
 
DELTAGARE I KVAL 
Ryttare 
Öppet för såväl svenska som utländska ryttare. 
 
Hästar 
Öppet för hästar 5 år eller äldre, d.v.s. födda 2015 eller tidigare.  
 
KVALIFICERINGSPLATSER 
Alla officiella tävlingar fr.o.m. 28 februari t.o.m. 7 juni 2020. Endast poäng mellan 6.0 och 7.0 
kan tillgodoräknas för rankinglistan. 

Kval till fyrgångsfinalen öppen klass och ungdomsklassen sker i följande grenar: V1 eller V2 
från officiell tävling. 

Kval till tölt finalen öppen klass sker från följande grenar: T3 eller T1 från officiell tävling. 

KVAL TILL FALSTERBO 
Totalt kvalar de 8 högst rankade ekipagen i respektive grupp: 

• Ungdomsklass Special 12-21 
• Öppen klass fyrgång 
• Öppen klass tölt 

 
ANMÄLAN 
1) Anmälan sker genom att anmälningsavgift 495 SEK per häst betalas via Stripe i samband 
med anmälan på www.falsterbohorseshow.com.  
 
2) Inloggning och registrering av resultat 
Så snart anmälningsavgiften är betald och registrerad kan du börja tävla och tillgodoräkna 
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dina resultat. Resultat måste rapporteras senast 10 dagar efter avslutad tävlingsdag.  
 
3) Rankinglistan  
Rankinglistan ligger online på Falsterbo Horse Shows hemsida och uppdateras en gång per 
dygn. 
 
RESULTATREDOVISNING OCH BERÄKNING 
Resultaten presenteras på www.falsterbohorseshow.com – Falsterbo Icelandic Power 
Resultaten räknas per ekipage (inte för ryttare eller häst enskilt).  
 
Så fort anmälningsavgiften är betald kan du börja kvala till Falsterbo! 
 
DETTA ÄR INTE POÄNGGRUNDANDE: 
Inofficiella tävlingar 
 
ANMÄLAN FÄRDIGKVALADE EKIPAGE 
Ryttare som kvalificerat till Falsterbo Icelandic Power kommer få ett mail till den e-post som 
är kopplad till anmälarens db.falsterbohorseshow.se konto med länk där ytterligare 
ackrediterade personer registreras. 
 
Ingen anmälnings-, start- eller veterinäravgift i Falsterbo 
 
I FALSTERBO 
Semifinal  
Både tisdagen och onsdagens klasser går på Internationella dressyrarenans fibersandbana 
90x50 m. 
 
Tisdag 7 juli  
Grand Final Tölt T1 Special 
Final öppen klass Fyrgång Special 
Ungdomsklass Special 12-21  
Grand Final Femgång F1 Special  
Showpass på tid - Lagkamp omgång 1 
 
Onsdag 8 juli 
Grand Final Fyrgång V1 Special 
Champagne tölt-Show 
Final Tölt öppen klass 
Showpass på tid - Lagkamp omgång 2, Final 
                                 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Alla ryttare får 3 band var hela veckan, 6 juli – 12 juli.  
 
PRISER 
Samtliga ryttare erhåller stallplakett. Segraren och placerade ekipage erhåller rosett. 
Segraren erhåller segertäcke. 
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UPPSTALLNING  
Meddela särskilda önskemål direkt till vår nationella uppstallningschef senast torsdag 18 juni 
på uppstallning@falsterbohorseshow.com.  
Uppstallning 6–9 juli. 
 
Tidigast ankomst är måndag 6 juli kl. 12.00. Avresa senast torsdag 9 juli kl. 12.00.  
 
BOX- OCH ELAVGIFT 
Boxavgiften 1 490 SEK, anmäls och betalas till Falsterbo Ryttareförening, ange hästens namn. 
SEB 5641 10 185 10. Betalning ska vara oss tillhanda senast 22 juni. Boxavgiften måste vara 
inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad.  
 
Elavgift 500 SEK, anmäls och betalas till Falsterbo Ryttareförening, ange hästens namn. SEB 
5641 10 185 10. Betalning ska vara oss tillhanda senast 22 juni. Elavgiften måste vara 
inbetald enl. ovan för att din elavgift ska vara bekräftad. 
 
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering. 
 
VACCINATION 
Samtliga hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show ska vara vaccinerade mot 
hästinfluensan A2 enligt SvRf TR I mom. 170.  
Vaccinationsintervall 

• Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21 – 92 dagar. 
Därefter är hästen startberättigad. 

• Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt 
startberättigad. 

• För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination. 
Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande 
vecka. 

 
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. 
 
MEDDELANDE TILL RYTTARE  
Ryttarbrev med komplett info gällande evenemanget samt träningstider skickas ut per mail 
samt publiceras på www.falsterbohorseshow.com senast 21 juni.  
I ryttarbrevet meddelas även vilka ekipage som kvalificerat till Falsterbo Icelandic Power. 
 
Om ett kvalat ekipage inte kan komma till start kommer nästa person i turordningen från 
respektive gren på rankingen att erbjudas plats.  
 
FRÅGOR  
Till Rebecca Holmström, rebecca.holmstrom@hotmail.com  
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TOLKNING 
Tolkning av regler sker av Falsterbo Horse Show. 

Välkommen till Falsterbo Horse Show 4-12 juli 2020! 
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show 
 
Jan Olof Wannius    Rebecca Holmström  
Ordförande     Tävlingsledare  

Falsterbo Icelandic Power 
 
 
 


