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Folksam Scandinavian Open
Särskilda bestämmelser Dressyr
Samarbetspartner: Folksam
Deltagare
Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer utländska
ekipage att bjudas in.
Ston födda 2009 och 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 Scandinavian Open redan som 5-åring, kan den sedan som 6-åring inte starta i 5-årsklassen
igen utan får då tävla i 6-års klassen. I samband med anmälan skicka in kopia på registreringsbevis på
minst ett föl.
Kvalificeringsplatser
Alla regionala -, nationella och elittävlingar fr.o.m. 20 mars t.o.m. 14 juni 2015.
Kval i utlandet
Hästar kan kvala utomlands. Dock gäller att deltagarbevis skall vara löst och att hästen startar i
tävlingar som motsvarar svårighetsgraden i Sverige. Resultatet skall styrkas av genom inskickandet av
aktuell resultatlista där hästens resultat är markerat med färgpenna. Kvalresultaten ska slutligen
godkännas av Falsterbo Horse Show. Endast svenskägda hästar och/eller hästar ridna av ryttare med
svenskt pass kan kvala utomlands.
Anmälan till kval
Sker genom att anmälningsavgift 1350kr (inkl. moms 6 %) insättes på Falsterbo Horse Shows
bankgiro 862-9503.
Viktigt! Skriv på bg-inbetalningskortet: · hästens namn (texta tydligt) · licensnummer · födelseår ·
Dressyr = D
· adress till den som ska ha kvalpapperet.
OBS! Sto som haft föl
Vid föl ange detta på anmälan samt skicka in kopia på pass/registreringsbevis på föl om hästen skall
tävla i 5- års klassen som 6-åring. Inga deltagarbevis skickas ut innan anmälan är komplett med
betalning samt kopia på pass som visar föl är inkommit.
Anmälningar från Danmark, Norge och Finland
Det kommer att arrangeras särskilda kval för ekipage från Danmark och Norge i respektive land.
Aktuella tävlingsdatum kommer att presenteras på Falsterbo Horse Shows hemsida. Finska ryttare
ombeds kontakta Finlands Ryttarförbund.
Inbetalning sker till Falsterbo Horse Show: IBAN: SE68 5000 0000 0564 1101 8537
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BIC (Swift): ESSESESS Bank: SEB, Box 3, 235 21 VELLINGE
Kostnad: 4500 SEK inkl uppstallning
OBS! Inga start- eller veterinäravgifter i Falsterbo.
Deltagarbevis
Efter inbetalning av anmälningsavgiften får du deltagarbeviset/resultatblanketten som skall medföras
till varje kvalificeringsplats. Blanketten lämnas till arrangören, före start, som sedan fyller i resultatet
vilket intygas genom domarens namnteckning.
Deltagarbeviset/resultatblanketten skickas från Falsterbo Horse Show till anmälaren inom tre dagar
efter mottagandet av bankgiroinbetalningen. Deltagarbeviset/resultatblanketten har utrymme för 6
klasser för 5-åriga hästar och 5 klasser för 6- åriga hästar, d.v.s. högsta antalet tillåtna
kvalklasser/häst.
Färdigkvalade hästar
Deltagarbeviset/resultatblanketten för kvalade hästar skickas per post (inte fax!) i original till Falsterbo
Horse Show, Box 91, 239 21 Skanör.
Anmäl gärna så fort hästen är kvalad. Anmälningstiden till Falsterbo Horse Show utgår tisdagen 16 juni
2015.
Skicka in i tid, gärna direkt när hästen är färdigkvalad. Kvalpapper som kommer in upp till 48
timmar för sent får delta mot extra avgift på 1350 kr. Mer än 48 timmars försening - ingen
start!
Anmälan till Falsterbo av hästar som kvalat görs via hemsidan www.falsterbohorseshow.com under
”registrera” och därefter ”registrera som ryttare”.
När både deltagarbevis är inskickat och anmälan har gjorts läggs hästens namn ut på
www.falsterbohorseshow.com som kvalad häst till Folksam Scandinavian Open.
Prispengar
Anges i meddelande till ryttare och delas ut 70 % av inbetalda anmälningsavgifter.
Ange på hemsidan vid ”registrera ryttare” på vilket konto eventuella prispengar skall sättas in så får du
prispengarna på kontot veckan efter Falsterbo Horse Show. Prispengarna betalas endast ut till det
konto som är angett i anmälan.
Ange även momsregistrerings nummer då vi i sådant fall betalar ut prispengarna + 25 % moms.
Om det finns F-skattesedel måste F-skattesedel-nummer anges. Utan F-skattesedel dras skatt med 30
% på prispengar samt sociala avgifter.
Uppstallning
Glöm inte att fylla i önskemål om uppstallning.
Tidigast ankomst är söndagen 5 juli kl 19.00
Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast torsdag 18 juni på
uppstallning@falsterbohorseshow.com
5 åriga hästar som inte har kvalat till final måste flytta senast kl. 15.00 på onsdag den 8 juli då de
internationella hästarna anländer. 6 åriga dressyrhästar som inte kvalar till final måste flytta senast kl
08.00 torsdagen den 9 juli.
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Hästar som kvalificerat till final uppstallas gratis på tävlingsplatsen t.o.m. söndag 12 juli.

Box-och elavgift
Boxavgiften 1600 SEK inbetalas senast tisdagen 16 juni till bankgiro 103-7498, ange ”SO D + hästens
namn”
OBS! Boxavgiften måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats skall vara bekräftad.
Bokning/betalning av boxplats i efterhand accepteras ej.
Önskas el till lastbil ska detta anges i anmälan.
Elavgift 500 SEK insättes på bankgiro 103-7498, Stiftelsen Falsterbo Horse Show, senast i samband
med anmälan.
Om 5:års dressyrhästen inte kvalat till final, måste hästlastbilen flyttas senast onsdagen 8 juli kl
15.00. Om inte 6:års dressyrhästen inte kvalat till final, måste hästlastbilen flyttas senast kl 08.00
torsdagen den 9 juli om inte uppstallning hela veckan är betald (se nedan).
Särskild uppstallning hela veckan
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet att i stället hyra boxar under hela
perioden fredag den 3 juli - måndag 13 juli för en kostnad av 3000kr inkl. moms/box. Priset inkluderar
3 balar strö (kutterspån) men inte hö. Beställning av dessa boxar på
uppstallning@falsterbohorseshow.com. Ange häst och vilken klass ni rider. Meddela vid beställning om
det är begärt uppstallning på anmälningsblanketten för undvikande av dubbeldebitering.
För att beställning av dessa boxar skall vara bekräftad skall 3000kr sättas in på bankgiro: 103-7498 i
samband med bokning. Ange ”Uppstallning hela veckan + hästens namn”.
Camping
Husvagnar, husbilar och camping hänvisas till Falsterbo Horse Show Camping. För mer information om
camping: falsterbocamping@caterevent.se
Det finns även en mycket uppskattad familjecamping på särskild plats nära tävlingsområdet.
Inträdesband i Falsterbo
Varje deltagare får 3 band för den första hästen, därefter 2 band/häst om ryttaren rider flera hästar.
Dessa band gäller söndagen den 5 juli t.o.m. onsdag 8 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. Dessa
band gäller onsdag den 8 juli t.o.m. söndag den 12 juli.
Om ryttaren deltar i 7-års Championatet och/eller CSIO/CDI gäller 2 band/häst för Folksam
Scandinavian Open finalister. För deltagare som inte har kvalat till finalen finns det områdesband att
köpa för perioden torsdag 9 juli - söndag 12 juli.
Ryttarbyte
Det är tillåtet att byta ryttare mellan semifinal och final.
Meddelande till ryttare
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan där även kvalificerade hästar läggs ut.
www.falsterbohorseshow.com
Kvalificering till Semifinal i Folksam Scandinavian Open i Falsterbo
Till semifinal går samtliga hästar som kvalificerat i någon av klasserna enligt nedan:
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5-åringar
Lätt A klasser direktkval minst 68%, alternativt ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2004” och
”FEI:s finalprogram för 5–åriga hästar 2004”, direktkval minst 74 %. Kvalprocenten skall uppnås 2 ggr
i någon av ovanstående klasser.
”Medelsvår C:1 2011” och ”Medelsvår C:2 2010” gäller inte som kvalprogram.
6-åringar
Msv B klasser direktkval minst 66 %, alternativt ”FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2004”
eller ”FEI:s finalprogram för 6-åriga hästar 2004”, direktkval minst 72%. Kvalprocenten skall uppnås 2
ggr i någon av ovanstående klasser.
”Allmänt Intryck Medelsvår B 2004” gäller inte som kvalprogram.
Särskilda bestämmelser Falsterbo:
Betsling i alla kvaltävlingar är enligt TR. Betsling i semifinaler och finaler: träns i alla klasser.
Kval och final i Falsterbo rids i ”Falsterbo Scandinavian Open för 5 åriga hästar” alternativt
”Falsterbo Scandinavian Open för 6 åriga hästar”. Programmen presenteras på:
www.falsterbohorseshow.com
Semifinal Folksam Scandinavian Open Dressyr i Falsterbo
Tidsprogram
Tisdag 7 juli
5-åriga hästar
Scandinavian Open LA för unga hästar 2003
Onsdag 8 juli
6-åriga hästar
Scandinavian Open Msv B för unga hästar 2003
Final Folksam Scandinavian Open Dressyr i Falsterbo
Till final går de tolv bästa 5-åringarna och tio bästa 6-åringarna från respektive semifinal. Lottning i 3
grupper i finalen. Ryttare som startar fler än två hästar har inte rätt till det startmellanrum som anges
i TR
Torsdag 9 juli
5-åriga hästar
Scandinavian Open LA för unga hästar 2003
6-åriga hästar
Scandinavian Open Msv B för unga hästar 2003
Frågor till: dressage@falsterbohorseshow.com
Välkommen till Falsterbo Horse Show 4 - 12 juli 2015!
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show
Jan Olof Wannius

Johan Lenz

Ordförande

Tävlingsledare dressyr
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