
 

 
 
FALSTERBO HORSE SHOW 8 - 16 JULI 2023                                2023-01-30 15:55 
KRAFFT THE TOUR OF AMATEURS DRESSAGE 
 
Så här går det till (för utförligare info se nedan under anmälan): 
1) Betala och registrera dig. När anmälningsavgiften är betald kan du börja kvala till 
Falsterbo  
2) Resultaten registreras automatiskt via TDB 
3) Du kan hela tiden hålla koll på var du ligger på rankinglistan online 
4) Först när du är färdigkvalad till Falsterbo anmäler du dig till Falsterbo via TDB 
 
DELTAGARE I KVAL 
Ryttare 
Ryttare, med svensk tävlingslicens som under åren fr.o.m. 1 januari 2021 t.o.m. 8 juli 2023 
inte startat i Intermediaire eller högre och/ eller inte blivit placerade i Msv A/Prix St George 
eller högre. 
 
Hästar 
Öppet för alla hästar som är 7 år eller äldre, d.v.s. födda 2016 eller tidigare.  
 
KVALIFICERINGSPLATSER 
Samtliga ** - och högre tävlingar i Sverige fr.o.m. 3 mars t.o.m. söndagen den 18 juni 2023. 
Kval sker i Msv B klasser (undantaget Allmänt Intryck Medelsvår B som ej räknas).  
 
KVAL TILL FALSTERBO 
Totalt kvalar 16 ekipage + ekipage som har samma kvalpoäng som nr 16.  
 
KVAL SKER ENLIGT FÖLJANDE: 

• Minst de 16 bäst rankade ekipagen enligt rankninglistan inom kvalperioden 
 
ANMÄLAN 
1) Anmälan sker genom att anmälningsavgift 990 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 
dina resultat.  
Det bästa resultatet i Msv B klasser per vecka, inom kvalperioden och från det datum som 
din betalning registrerats räknas.  
 



 2(3) 

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 – Tour of Amateurs Dressyr 

Resultaten räknas per ekipage (inte för ryttare eller häst enskilt).  

Max 1 resultat kan tillgodoräknas per vecka. 

 

OBS NYTT FRÅN OCH MED 2023! Resultatsystemet hämtar hem de sex (6) första resultaten 

tidsmässigt från det att anslutningen (betalningen) är genomförd. Efter kvalperiodens slut, 

eller efter att de sex (6) första resultaten är registrerade kommer det tas en snittprocent på 

de tre (3) bästa resultaten hos respektive anslutet ekipage. De 16 högst rankade ekipagen 

efter kvalperiodens slut är de som kvalificerar till Falsterbo Horse Show. Ekipage måste ha 

genomfört minst tre (3) kvalgrundande klasser för att kunna kvalificera till Falsterbo.  

 

Så fort anmälningsavgiften är betald kan du börja kvala till Falsterbo! 
 

DETTA ÄR INTE POÄNGGRUNDANDE: 

Allmänt intryck Medelsvår B 2004 

 
WILD CARD 
Falsterbo Horse Show kan, utöver de 16 kvalade ekipagen, utdela ett (1) Wild Card till svensk 
ryttare som är ansluten och registrerad enligt ovan, samt ett (1) Wild Card till utländsk 
ryttare. Dessa ryttare måste uppfylla samma kriterier angående resultat som anges under 
”Ryttare” ovan.  
 
ANMÄLAN FÄRDIGKVALADE EKIPAGE 
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 
 
I FALSTERBO 
Semifinal  
Både semifinal och final går på Internationella dressyrarenans fibersandbana 90 x 50 m. 
Resultat i lördagens semifinal avgör startordningen för söndagens final. 
 
LÖRDAG 8 JULI | | KRAFFT THE TOUR OF AMATEURS DRESSAGE, SEMIFINAL 
Msv B:4 
 
SÖNDAG 9 JULI | KRAFFT THE TOUR OF AMATEURS DRESSAGE, FINAL 
Final Msv:B Kür (FEI Junior Kür 2006). Samtliga ekipage från lördagens semifinal får starta i 
söndagens final.  

http://www.falsterbohorseshow.com/
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STARTORDNING I FINALERNA 
Den som är bäst i semifinalen startar sist, den som är näst bäst startar näst sist osv.  
 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Alla ryttare får 2 band var hela veckan, 8 – 16 juli.  
 
PRISER 
Segraren och placerade ekipage i semifinal och final erhåller rosett. Segraren erhåller 
segertäcke. 
Segrande ryttare i semifinal erhåller silverpokal. 
Final. 1:an, 2:an, 3:an erhåller silverpokal.  
 
UPPSTALLNING  
Meddela särskilda önskemål direkt till vår nationella uppstallningschef senast den 18 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com.  
 
Uppstallning 7–9 juli. 
Tidigast ankomst är fredagen 7 juli. Tid meddelas i ryttarmeddelande. 
 
BOX- OCH ELAVGIFT 
Boxavgiften 1 490 SEK, anmäls via TDB och betalas enligt proposition. Betalning ska vara oss 
tillhanda senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger i. Boxavgiften måste 
vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara garanterad.  
 
Elavgift 600 SEK, anmäls via TDB och betalas enligt proposition. 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 7 juli–måndag 17 juli för en kostnad av 3 950 SEK inkl. moms/box. Priset 
inkluderar 3 balar strö (kutterspån), men inte hö. Beställning och betalning av dessa boxar 
sker via TDB.  
 
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  
Ryttarmeddelande meddelas på Equipe www.equipe.nu  
 

http://www.falsterbohorseshow.se/
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FRÅGOR  
Till Pauline Larsson dressage@falsterbohorseshow.com 

TOLKNING 
Tolkning av seriereglerna sker av Falsterbo Horse Show och nationell samordnare dressyr 
SvRF i samråd. 

Välkommen till Falsterbo Horse Show 8-16 juli 2023! 
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show 
 
Jan Olof Wannius    Pauline Larsson 
Ordförande     Tävlingsledare Dressyr 
 
 
 


