
Meddelande till Ryttare och Tränare Bro Park 21 maj 

 

 

Varmt välkomna till lördagens ponnytävlingar på Bro Park i samarbete med Bålsta IK 

 

Läs mer om dagen här Galoppet - 21 maj 2022 - Bålsta IK - Friidrott - IdrottOnline Klubb (balstaik.se) 

Tidsprogrammet finner ni här tidsprogram-21-maj-galoppet.pdf (balstaik.se) 

Vägbeskrivning till Bro Park hittar ni på Eniro om ni slår in adressen Önsta Allé 1 Bro, Upplands-Bro.  

Parkering enligt skyltning på grusparkering, ta första vänster efter ladan (Ungdomslokalen) och 

sedan parkera på grusparkeringen till höger. Ni kan värma upp ponnyerna på fältet som är på andra 

sidan vägen om parkeringen.  

Utvägning i vågrummet 09.00 

ALLA startande ponnyer ska besiktigas av veterinär 9.30 utanför Dopingstallet (ligger i samma 

byggnad som Ungdomslokalen fast på parkeringens sida), startande i lopp 1 och 2 ska besiktigas 

först. 

Första start är ca 09.50, ekipage till lopp 1 ska vara i förledvolten 9.35, lopp 2 släpps in i ledvolten 

när ponnyerna i lopp 1 lämnat ledvolten. Lopp 4 ska vara i förledvolten 10.45, lopp 5 släpps in i 

ledvolten när lopp 4 lämnat ledvolten.  Vi använder endast den övre ledvolten före start. Alla loppen 

rids på dt, vi kommer att gå den långa vägen från övre ledvolten till banan.  Efter målgång ska alla 

ponnyer sadlas av i den nedre ledvolten. Vinnande ekipage går till i vinnarcirkeln för prisutdelning. 

Rosett till alla ekipage delas ut direkt efter målgång.  

Alla ryttare ska väga in efter loppet i våghuset. Dagens galoppdomstol är Anna Öhgren en eventuell 

protest ska lämnas till henne innan invägningen är avslutad.  

Pris till Bäst Gjorda Ponny i alla fem lopp. 

Box är bokade till resande från Skåne på Gäststallområdet, box 11-12. 

Strykning sker till Cecilia Gråberg på 0727 08 39 63 senast en timme före första start. 

 

 Vi tackar våra sponsorer Jockeyklubben och Triton för ert engagemang i ponnygaloppen! 

https://www.balstaik.se/Arrangemang/Galoppet-21maj2022/
https://www.balstaik.se/globalassets/foreningen-balsta-idrottskamrater---friidrott/dokument/arrangemang/galoppet/tidsprogram-21-maj-galoppet.pdf

