
Meddelande till Ryttare och Tränare Strömsholm 19 juni  

 

Varmt välkomna till TRITON SM i ponnygalopp som rids på Österängens fina bana på Strömsholm.  

Här kan du som ska tävla på lördag läsa vad som gäller.  

Vi ber alla deltagare att hålla sig uppdaterade och respektera vad som gäller Covid-19 situationen. 

Känner du dig minsta sjuk, har förkylningssymtom stannar du naturligtvis hemma! Då tävlingen inte 

får ha publik så gäller en medhjälpare per ponny plus tränare för ponnyn på tävlingsplatsen. 

 

 Parkering för ponny kommer vara mitt emot Slottsbanan, vakter och skyltning kommer att finnas på 

plats för att hjälpa er hitta. Se även bifogad karta över området där ponnyparkeringen är markerad. 

Utlämning av nummer (ingen vägning) kommer att vara vid det stora sekretariatet 09.00, därefter är 

det obligatorisk bangång för alla ryttare, en för kategori A och en för B-D. 

 

 Första start är 10.40, ekipage till lopp 1 ska vara på anvisad plats 10.20 som vi ger er vid 

genomgången där Anna Öhgren kommer att möta upp er för att ta er till ledvolten och veterinär 

besiktning , lopp 2 bör vara på anvisad plats så fort lopp 1 lämnat platsen. 

Starttiderna på startlistan är exakta och vi kommer att behöva hålla dessa tider så var på plats i god 

tid, ryttare som rider flera lopp bör ha flera sadlar med sig. 

Starter denna dag är Ellliot Öhgren, vid start så är det starterns kommando man lyssnar på. 

 Vinnande ekipage får sin rosett och täcke och fotograferas i vinnarcirkeln.  Även tvåan och trean får 

sina rosetter och priser på plats. Resterande ekipage får sina rosetter på ponnyparkeringen femton 

minuter efter sista loppet för dagen. Ingen genomgång!  

Alla ryttare ska väga in efter loppen på vågen som är bredvid vinnarcirkeln. 

 Dagens galoppdomstol är Cecilia Gråberg en eventuell protest ska lämnas till henne innan 

invägningen är avslutad.  

 

Inga broddar är tillåtna. 

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

 

Svensk Ponnygalopp tackar Peder Pråhl och Triton och för er generösa sponsring av SM i 

ponnygalopp. 

 

Varmt välkomna till ett somrigt Österängen för årets SM!  


