
Meddelande till ryttare 
Norrskenets RoK och Ridsällskapet Balans hälsar dig och din häst välkomna till vår lokala 

hopptävling 1/7.  

OBSERVERA. Ponnyklasserna flyttas till söndag, eftersom vi inte fått tag i banbyggare för 
båda dagarna. Du som anmält dig till tävlingarna den 30/6 och inte kan komma den 1/7 

stryker dig kostnadsfritt, meddela detta så snart som möjligt till Emma Tunehed, 070-2049902 

Vi har 37 anmälda ekipage som tillsammans kommer att göra 64 starter 

Program: 

Kl 10.00  Klass 1   LD  bed. 2 faser A:0/A:0  1/5/8+1 
  0,90 bed. 2 faser A:0/A:0 9+2 

därefter Klass 2 LC  bed. 2 faser A:0/A:0   3/5/9 
  1,00 m  bed. 2 faser A:0/A:0 9+2 

därefter Klass 3  LB  bed. 2 faser A:0/A:0 2/1/2 
  1,10 m  bed. 2 faser A:0/A:0 3+2 

 

Överdomare: Johan Hörnberg    Banbyggare: Magdalena Hellberg     

Framridning:  Inomhus i ridhus 40 x 20m. 
Framhoppning: Utomhus på grus 30 x 45m  

Tävlingsplats: Utomhus på grus 30 x 80m. 

Tävlingarna hålls på Wallöfs gård i Björsbyn. 

Sekretariatet: Öppnar 8.30 söndag morgon och stänger efter dagens sista klass. Det är 
beläget vid tävlingsbanan. Vid startanmälan skall vaccinationsintyg, licenser och grönt kort 
uppvisas. Anmälningstiden utgår 45 min före varje klass. Efteranmälan och strykningar 
meddelas till Emma Thunehed, 070-2049902 

Tävlingsledare: Julia Arvidsson 070-2267393 

Uppstallning: Se uppstallningslistan på hemsidan. Ni som begärt spilta, ta med eget 
grimskaft med kloss. Mocka ur spilta/box vid avfärd. Vid ej rengjord spilta/box debiteras 
ryttaren 150kr i efterhand. Uppstallningsansvarig är Julia Arvidsson, 070-2267393 

Serveringen: Öppen under tävlingsdagen. 

Vägbeskrivning:: Från norr :Följ E4 söderut mot Sundsvall, sväng av vid Rutvik, ta höger 
över bron mot Porsön och universitetet. Följ vägen 1 km, sväng sedan vänster mot Björsbyn. 
Wallöfs Gård är första hästgården på höger sida, snett emot Björsby handelsträdgård.   



Från söder: Följ E4 norrut mot Haparanda, sväng av vid Rutvik, ta höger mot Porsön och 
universitetet. Följ vägen 1 km, sväng sedan vänster mot Björsbyn. Wallöfs Gård är första 
hästgården på höger sida, snett emot Björsby handelsträdgård.   

Urlastning sker nedanför stallet. Parkering av hästtransporter sker på handelsträdgårdens 
parkering, samt borta hos Stall Balans. Följ anvisningar på tävlingsplatsen. 

Mycket välkomna och lycka till 
önskar Norrskenets RoK och Ridsällskapet Balans 

 


