2021-07-16 07:30 CEST

Välkommen till presentation av Folksams
unika Ridhjälmstest 2021 på Falsterbo
Horse Show
Vad kännetecknar en säker ridhjälm? Vad ska jag tänka på när jag väljer
hjälm? Vad säger forskningen? Folksams tester är de tuffaste i branschen
och visar stora skillnader på ridhjälmarnas säkerhet. Utvecklingen har tagit
stora kliv framåt och i årets test finns en hjälm som är hela 40% säkrare än
medelhjälmen i Folksams test.
Vi vill med vårt nya test öka konsumenters medvetenhet vid val av ridhjälm
och
bidra till att efterfrågan på säkra hjälmar ökar. Som idrottens och ridsportens
försäkringsbolag vill vi påverka tillverkare och återförsäljare och hjälpa våra
kunder till rätt val av ridhjälm och därmed göra ridsporten säkrare. Helena
Stigson, forskare hos Folksam och ansvarig för testet presenterar resultatet
från
hjälmtestet och förklarar vad som utmärker en säker ridhjälm.

Vad: Folksam Pressträff Ridhjälmstest 2021. Helena Stigson, Folksam,
berättar
om testresultatet.

Datum: 16 juli 2021
Tid: 12.00-12.45
Enkel wrap och dryck serveras från 11.45.
Var: Dressyrpaviljongen

Det finns möjlighet för separata intervjuer med Helena Stigson samt att
se vilka hjälmar som kommer bäst ut i testet.

Vänligen anmäl ditt deltagande till pressträffen och om du vill
intervjua Helena Stigson på: marie.elfstrand@konsult.folksam.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Varmt välkomna!
Marie Elfstrand,
pressansvarig Folksam

Om Falsterbo Horse Show

Falsterbo Horse Show arrangeras i juli varje år och är Skandinaviens största
utomhusevenemang inom ridsport. År 2021 hålls tävlingarna 10-18 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 .

