Välkomna till Shetland Nords träningsdag !
Samling kl 10:00 med gemensam genomgång av alla hinder sedan fri träning. Hjälp och råd finns att få på plats om man
är osäker. Sedan kortare lunch innan vi börjar med clear round klasserna. Ingen startordning,utan man startar i den
ordning man känner sig redo. Rosett vid utgången. Clear round rosett till felfria ekipage och deltagarrosett till övriga. Ej
tidtagning.
Det kommer även finnas möjlighet att anmäla på plats för de som ej ännu vågat anmäla. Kontant eller i nödfall swish. Ha
gärna jämna pengar. 50:-/start.
Hjälm på samtliga tvåbeningar inne på banorna! Inga undantag. Träns med bett i munnen på ponnyerna,ej bettlöst är
godkänt. Används sele/tömkörningsgjord med flera ringar som alternativ ska de ringarna högst upp användas i clear
round klasserna. Ledare till ridna ekipage är ok. Benskydd,senskydd, boots och dylikt ok.
Ej lösspringande hundar på platsen. Mocka o håll rent efter er på anläggningen då detta är en privat anläggning.
Korv med bröd kommer grillas till lunch till en kostnad av 5:-/korv med bröd. Loka/Läsk 5:- Kaffe 5:- Fikabröd 5:- ALLA
intäkter går till Shetland Nord. Ha gärna jämna pengar.
Arrangemanget hålls i stor paddock väldigt nära parkeringen. Ena halvan kommer bestå av agilityhinder och andra
halvan av precisionskoner.

Vägbeskrivning:
Kommer du E18 från Stockholmshållet eller från Örebrohållet så sväng av E18 vid Hallstahammar/
Strömsholm avfarten. Åk mot Hallstahammar på väg 252. Fortsätt ca 3-4 km till skylt Berg till vänster,sväng vänster. Du
åker alltså inte in mot Hallstahammars centrum utan mot Åsby Trädgård. Mitt emellan Åsby Trädgård och
Centruminfarten ligger Berg infarten. Kommer du väg 252 från tex Fagersta/Surahammar så ligger denna avfart till
höger. Härifrån tar det ca 5-10 minuter att åka pga mindre väg med lite gropar. Fortsätt vägen mot och igenom
Berg,sväng inte av. Vid korsning håll höger mot Norrby. Åk INTE rakt på över en liten bro,detta är fel. Åk förbi hästhagar
och hästar på vänster sida och ut över åkrarna, det ligger även en gammal fotbollsplan på höger sida. Fortsätt vägen
hela tiden tills du ser ett jättestort vitt tält på vänster sida (Handelsträdgård) . Direkt efter! Sväng ner vänster på liten
grusväg. Stor skylt med hästar på. Åk över en liten bro över en liten bäck o du ser ridbana på höger sida. Litet ridhus på
vänster sida. Åk rakt fram till parkeringen.
Det heter Norrby Gård, Hallstahammar. Hittar du inte? Ring Sanna 0765615952
Varmt välkomna!!!
Kan du inte komma? Smsa mig 0765615952 eller maila mig på Stall-lexie@live.se

