
Meddelande till Ryttare och Tränare Bro Park 7 augusti 
 

Varmt välkomna till söndagens ponnytävlingar på Bro Park. 

 

Parkering bakom de vita staketen för hästtransporter på publikparkeringen, den röda 

containern är framställd för gödsel. Vi uppskattar att ni tar bort allt träck efter era 

ponnyer. Veterinärbesiktningen kommer att vara framför vita staketet. 
Denna dag rids SM i Beridet Bågskytte på Bro Park, de rider på det fält som vi brukar värma upp på 

så denna gång är fältet avstängt för ponnyer. Läs mer om eventet här https://www.upplands-

bro.se/nyheter-2022/2022-07-28-sm-i-beridet-bagskytte---pa-bro-park-5--7-augusti.html 

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

Parkering enligt beskrivning ovan.  

Utvägning i vågrummet 09.00 

ALLA startande ponnyer ska besiktigas av veterinär 9.30 intill dagens ponnyparkering, startande i 

lopp 1 och 2 ska besiktigas först. 

Första start är ca 10.00, ekipage till lopp 1 ska vara i förledvolten 9.40, lopp 2 släpps in i ledvolten 

när ponnyerna i lopp 1 lämnat ledvolten. 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 de tre första ekipagen delas ut 

direkt efter målgång. Resterande rosetter delas ut på genomgången tio minuter efter sista start. 

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 lopp. Obligatorisk genomgång i Ungdomslokalen 10  minuter efter 

sista start. Vi bjuder på kakor och saft. 

Box är bokade till resande från Skåne och Göteborg på Gäststallområdet, box 39-46. 

 

Strykning sker till Cecilia Gråberg på 0727 08 39 63 senast en timme före första start. 
 Vi tackar vår sponsor Triton för ert engagemang i ponnygaloppen! 
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