
Meddelande till Ryttare och Tränare  Jägersro Galopp 2 juli  
 
Varmt välkomna till Skönabäck Swedens ponnygalopptävlingar som rids på Jägersro Galopp på 
fredag! 
 
Följande gäller: 
Vi ber alla deltagare att hålla sig uppdaterade och respektera vad som gäller Covid-19 situationen. 
Känner du dig minsta sjuk, har förkylningssymptom så stannar du naturligtvis hemma! En 
medhjälpare plus tränare per ponny får befinna sig på tävlingsplatsen. All publik får boka sin plats via 
Svensk Galopps webshop (länk: https://simplesignup.se/event/181745-staaplats-jaegersro-galopp-2-
juli) Uppger ni koden Ponnygalopp i entrén kostar entrén 30 kronor, alla under 18 fri entré. OBS! Alla 
platser måste förbokas via länken ovan.  
 
Parkering för ponny kommer vara vid lilla banan. Respektera övriga hästekipage på plats. 
Utlämning av nummer (ingen utvägning) kommer att vara på baksidan av det ordinarie vågrummet 
kl. 11.45 (på stallbackssidan).  

Första start är 12.30 och därför ska lopp 1 vara i förledvolten 12.15. 
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 Pia Göransson, vid start så är det starterns kommando som gäller. Det finns en 
träckare med på startplatsen.  
Vinnande ekipage får sin rosett och täcke och fotograferas i vinnarcirkeln. Efterföljande placeringar 
får sina rosetter vid invägning.  
Alla ryttare ska väga in efter loppen i vågrummet. Vågmästare är Fredrik Johansson.  
Dagens ringmaster och  galoppdomstol är Mimmi Jarl, en eventuell protest ska lämnas till henne 
innan invägningen är avslutad.  
Gemensam fika serveras uppe vid ponnyparkeringen kl. 13.45.  

Strykning sker till Mimmi Jarl 076-610 53 47 senast en timme före första start.  
 
Skicka ett mejl på samtliga personer som ska in på stallområdet den 2 juli till Mimmi Jarl på e-post 
mimmi.jarl@svenskgalopp.se senast torsdag kl. 18. 
 
Dagens strykningar: 
Lopp 1 ValentinosBettyBoop 
 
Lopp 2 VästergårdsHidalgo, She´s A Superstar 
 
Lopp 3 EricasLittleCaitlyn 
 
Boxlista:  
Stall 16 
Box 9 – Sophia Andersson 
Box 10 – Aisel Nyberg 
Box 11 – Bernita Hedman 
Box 12 – Bernita Hedman 

Svensk Ponnygalopp tackar Skönabäck Sweden med samarbetspartners för sponsringen av dagens 
ponnygalopplopp. 
 
Varmt välkomna till årets första ponnygalopptävlingar på Jägersro Galopp! 
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