
 

 

 
 
FALSTERBO HORSE SHOW 8–16 JULI 2023   2022-12-16 
U25 DRESSYR PRESENTED BY GAUSTA 

DELTAGARE 
Klassen är öppen för fem (5) svenska och ett (1) utländskt ekipage. Ryttaren skall vara U25-
ryttare enligt TR1 mom. 111.9.3.1. 
Falsterbo Horse Show förbehåller sig rätten att dela ut 2 st. ”Wild Card” till svenska och/ 
eller utländska ekipage.  
 
Direktkvalade är följande 4 ekipage:                    

1. De 2 högst placerade U25 ekipagen i angiven klass. Åstorportens Ryttarförening 24-
26 mars. 

2. De 2 högst placerade ekipagen i SM finalen för U25 ryttare. Strömsholms 
Ridsportförening 1-6 juni. 

 
Om kvalificerad ryttare ej kan delta på, alternativt redan är kvalad går platsen till närmast 
placerade ekipage i klassen vid respektive tävlingsplats. Ryttare kan starta en häst i 
Falsterbo.  
 
ANMÄLAN 
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 ut via TDB. 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 2023 överstiger ett halvt prisbasbelopp. För utländska 
deltagare dras artistskatt.  

 
UPPSTALLNING 
Meddela särskilda önskemål direkt till vår uppstallningschef senast 18 juni på 
uppstallning@falsterbohorseshow.com   
 
Tidigast ankomst är tisdag 11 juli 
 
BOX- OCH ELAVGIFT 
Boxavgiften 2 200 SEK, anmäls via TDB och betalas via SvRF:s system. Betalning ska vara oss 
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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 600 SEK, anmäls via TDB och betalas via SvRF:s system. Betalning ska vara oss 
tillhanda senast i samband med att ordinarie anmälan i TDB stänger. 
 

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 av dessa boxar sker via TDB och 
betalas via SvRF:s system.  

 
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. 
 
TÄVLINGEN I FALSTERBO 
ONSDAG 12 JULI | Falsterbo U25 Dressyr, kval 
FEIs Grand Prix för Unga Ryttare (16-25) (ed. 2009) 
Premier 7 500 SEK (4 000 SEK, 2 500 SEK) 
Hederspris till alla ryttare 
 
FREDAG 14 JULI | FALSTERBO U25 DRESSYR 
FEI Grand Prix Kür 2009  
Premier 20 000 (12 000 SEK, 8 000 SEK) 
Hederspriser till alla ryttare. 
 
Omvänd startordning i förhållandet till resultatet i onsdagens kval. Segraren i kvalet startar 
sist o.s.v. 
 
INTRÄDESBAND I FALSTERBO 
Varje deltagare får 4 band. Ett till ryttaren, två till hästägare och ett till hästskötare. Vid fler 
än en häst får ryttaren ytterligare två (2) band. 
 
FRÅGOR  
Pauline Larsson  
dressage@falsterbohorseshow.com/ 
 
Välkommen till Falsterbo Horse Show 8–16 juli 2023! 
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show 
 
Jan Olof Wannius   Pauline Larsson 
Ordförande    Tävlingsledare Dressyr                                                                                              
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