
Meddelande till Ryttare och Tränare Tapwell Stockholm Cup 

 

 

Parkering enligt skyltning på gräset (mittemot grusparkeringen), ta höger in på fältet där ni även kan 

värma upp era ponnyer. 

Ingen utvägning, nummervojlockar och röda band till anhöriga som vill se loppet till vänster om 

ledvolten delas ut i Ungdomslokalen mellan 13:15- 13.25.  Tyvärr är det fortfarande restriktioner så 

om man vill stanna resten av dagen på galoppen eller komma in på publikplats, läs mer om det här: 

https://www.svenskgalopp.se/banor-evenemang/stockholm-cup/biljetter/ 

Stanna i samlad trupp på gräset så kommer SG personal att komma och hämta er och gemensamt gå 

mot ledvolten. Ca 14.05 

Vinnande ekipage får sin rosett och täcke för att ta kort i vinnarcirkeln resten får sina rosetter på 

plats i ledvolten, alla ponnyer ska sadlas av och nummer ska lämnas på angiven plats i ledvolten men 

ingen invägning. Prisutdelare är Mikael Tjernström som representerar dagens sponsor Tapwell. 

 

Barn och cancer hör inte ihop. Ändå bildar de orden den vanligaste dödsorsaken för barn 1–14 år i 

Sverige. Men det finns hopp. Tack vare forskningen överlever idag 85 procent av barnen som 

drabbas. I september, barncancermånaden, kraftsamlar vi i kampen mot barncancer - hjälp till att 

hålla cancer borta från barn du med! Tack. 

Svensk Galopp har sedan 2020 ett samarbete med Barncancerfonden. Under Barncancermånaden 

september 2021 har vi bland annat startat en insamling som vi hoppas så många som möjligt vill 

bidra till.  

Samtliga av dagens startanmälningsavgifter går oavkortat till Barncancerfonden.  Lilla Rörby 

Ryttarklubb har startat en insamling till Barncancerfonden genom ”Rid För Livet” den 19 september 

2021, där ALLA kan vara med och bidra, läs mer om den här.  

https://www.lrrk.se/Nyheter/Senastenytt-LRRK/ridforlivetden19eseptember/ 
 
Den insamlingen tillsammans med Svensk Ponnygalopps går oavkortat till Barncancerfonden. 

Galal Amoura, som är partneransvarig på Barncancerfonden kommer att vara med vid 

prisutdelningen i dagens ponnylopp. 

Dagens galoppdomstol är Alina Öhgren en eventuell protest ska lämnas till henne direkt efter loppet.  

Stockholms Galoppsällskap delar ut ett presentkort värt 500 kr hos Börjes till dagens Bäst Gjorda 

som går i temat "Vi rider för livet och Barncancerfonden" 

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

Stort tack till dagens sponsor Tapwell! 
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