FALSTERBO HORSE SHOW 10–18 JULI 2021
FOLKSAM OPEN FÖR 4-ÅRIGA HÄSTAR (FÖDDA 2017)

2021-01-21

Serieanordnare: Stiftelsen Falsterbo Horse Show, organisationsnummer 847000-9203
DELTAGARE
Öppet för 4-åriga hästar, såväl svenskfödda som importerade. Klassen är inte öppen för 5åriga fölston.
SERIEANMÄLAN
Anmälan sker genom att anmälningsavgift 1195 SEK per häst betalas via Stripe i samband
med anmälan på www.falsterbohorseshow.com
KVAL 2021
Häst får delta i max 3 kvaltillfällen.
Värnamobygdens RF v. 20
Åby RK/Norrköping Horse Show v. 20
Fjälkestads RK v. 21
F Equality Riders/Wermland Equestrian Games v. 23
Runsten Equestrians v. 23
Båstad RK/ Båstad Horse Show v. 24
F Fjärås HR/Gothenburg Summer Tour v. 24
Som startande räknas häst anmäld till, betalad för serien Folksam Open innan start i
kvaltävlingen. Häst som startar i kval i Värnamo v. 20 får inte starta i kval i Åby v. 20, häst
som startar i kval i Båstad v. 24 får inte starta i kval i Fjärås v. 24. Häst som startar kval i hos F
Equality Riders får inte starta hos Runsten Equestrians och vice versa v. 23.
Vid 1-14 startande i kval går 3 hästar till final, vid 15– 22 startande går 4 hästar till final, vid
23 eller fler startande går 5 hästar till final. Om en placerad häst sedan tidigare är
kvalificerad övergår kvalificeringen till nästa häst vid det senare kvalificeringstillfället.
BEDÖMNING I KVALKLASSERNA
Bedömningen sker på samma sätt som i finalen, av ett domarpar utsedda av arrangör och
Falsterbo Horse Show i samråd. Bedömningsprotokoll kommer att publiceras på
www.falsterbohorseshow.com under klasser och propositioner.
ANMÄLAN 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 enligt SvRF:s nya system. Finns F-skattsedelnummer ska Fskattsedelnummer anges. För premiemottagare utan F-skattsedel kommer A-skatt samt
sociala avgifter att dras om totalt utbetalt belopp från arrangören 2021 överstiger ett halvt
prisbasbelopp. För utländska deltagare samt svenska ryttare skrivna utomlands dras 15 %
artistskatt på prispengar.
UPPSTALLNING
Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast torsdag 24 juni på
uppstallning@falsterbohorseshow.com. Inga önskemål i TDB kommer att hanteras.
Tidigast ankomst är tisdag 13 juli. Tid anges i proposition i TDB.
BOX- OCH ELAVGIFT
Boxavgiften 1800 SEK, bokas via TDB och betalas via SvRF:s system. Betalning ska vara oss
tillhanda senast i samband med betaldagen angiven i propositionen i TDB. Boxavgiften
måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad.
Elavgift 500 SEK, bokas via TDB och betalas via SvRF:s system. Betalning ska vara oss
tillhanda senast i samband betaldagen angiven i propositionen i TDB.
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering.
TÄVLINGEN I FALSTERBO
I Falsterbo rids två separata klasser på gräs på Falsterbobanan, alternativt Internationella
dressyrarenan (resultat läggs inte ihop).
Hästar placerade 1–3 i 2021 års final är direktkvalade till semifinalen i Folksam Open för 5åringar 2022. Se särskilda bestämmelser i 2022 års regler.
Torsdag 15 juli: 0,90 m hoppning, bed. A.
Plaketter och rosetter
Lördag 17 juli: 1,00 m hoppning, domarbedömning
Segertäcke, plaketter och rosetter till placerade hästar
25 000 SEK (12 000, 6000, 4000, 2000, 1000)
BEDÖMNING
Bedömningen sker av ett domarpar utsedda av Falsterbo Horse Show, varav minst en
domare ska vara internationell ryttare/tränare/lagledare. De två domarna dömer ihop.
Bedömningsprotokoll kommer att publiceras på www.falsterbohorseshow.com under
klasser och propositioner.

HINDER
Tvåkombination ska ingå båda dagarna. En liten vattenmatta, max 1 m bred, kan komma att
ingå.
INTRÄDESBAND I FALSTERBO
Varje deltagare får 3 band onsdag-söndag.
Om ryttaren deltar i 7-årschampionatet och/eller CSI3* och/eller Folksam Open final får
ryttaren 2 band. Banden gäller onsdag 14 juli t.o.m. söndag 18 juli.
RYTTARBYTE
Det är tillåtet att byta ryttare mellan kvaltävlingarna och Falsterbo samt mellan kval och final
i Falsterbo.
MEDDELANDE TILL RYTTARE
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan samt på Equipe.
www.falsterbohorseshow.com/online.equipe.com
UTRUSTNING FALSTERBO
Tvådelat eller tredelat tränsbett med runda ringar där tygeln är fäst i ringen.
Bakbensskydd: Inga bakbenskydd får användas i någon av hoppningarna i Falsterbo.
Bakbensskydd kvaltävlingar: Enligt TR III 306.6–306.6.1.
FRÅGOR
Skickas till: wannius@falsterbohorseshow.com
TOLKNING
Tolkning av seriereglerna sker av Falsterbo Horse Show och nationell samordnare hoppning
SvRF i samråd.
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