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Intensivt showprogram i Falsterbo
Miniatyrhästar, kamelrace, islandshästar och kaninhoppning. Det är ett
intensivt program som väntar besökarna på Falsterbo Horse Show.
Miniatyrhästarna kommer visa upp såväl sina färdigheter för körning som sin
hoppförmåga både fredag och lördag och intar internationella banan klockan
12.30 på fredagen och 13.40 på lördagen.
Missa inte heller kamelrace, 2015 års segrare Douglas Lindelöw som
flankeras av Linda Heed som gör premiär i racet. 2016 år vinnare Charlotte
Haid Bondergaard rider tillsammans med Minna Telde.
-Första gången var kamelerna knappt styrbara, utan samtliga fick ledas i
grimma. Men inför Falsterbo har träningen ändrats och förberett för att ridas,
styras och springa fort. Inför årets race är de tränade och vi kan förvänta oss
ett riktigt race, säger Ulrika Hedin Sånemyr som håller i showen.
Islandshästarna har gjort sin premiär i Falsterbo 2019 och i helgen ska fyra
ryttare ta sig an för dem helt okända Islandshästar och tävla i gångarten tölt.
Ulrika Hedin berättar om ryttarna som tar sig an utmaningen:
-Daniel Svensson som förvånade alla i Islandshästsammanhang när han
segrade under tävlingen på Elmia och är en riktig naturbegåvning har nog en
chans, tror Ulrika Hedin.
Övriga ekipage är svårklassryttaren Jörgen Larsson, välkände dressyrryttaren
och sociala medieprofilen Carl Hedin samt en joker.

Under fredagen intar också kaninerna Falsterbo Horse Show. Närmare 150
kaniner väntas.
Varmt välkomna till Falsterbo!

Om Falsterbo Horse Show
Falsterbo Horse Show arrangeras i juli varje år och är Skandinaviens största
utomhusevenemang inom ridsport. År 2019 hålls tävlingarna 6-14 juli.
Falsterbo Horse Show innebär inte bara internationell toppsport där svenska
och internationella toppryttare tävlar i både hoppning och dressyr, utan är
även en totalupplevelse med spänning, show, fest och trevliga människor. De
senaste åren har evenemanget haft ca 60000 besökare årligen. TVsändningar från tävlingarna visades i hela 71 länder. Totalt delades det ut
prispengar för 8,5 miljoner kronor. Läs mer om Falsterbo Horse show på
www.falsterbohorseshow.com .

