Välkomna till Shetland Nords Brukstävling i Bro 20180421
Samling kl 9:00 med gemensam genomgång av agilitybanan. Därefter startar precision och agility.
Drop in start i båda grenarna. Det är många ekipage, som startar i många olika klasser, så vi hjälps åt efter bästa
förmåga så det blir så smidigt som möjligt för alla och flyter på. Ta med tålamod och glatt humör !
Pga det stora antalet starter är det ej möjligt att efteranmäla.
Det kommer finnas utrymme längs långsidan i ridhuset där man kan vänta på start. Tänk på att hålla avstånd mellan
ponnyerna.
Barbackaridning är ej tillåtet på tävlingsplatsen.
Kopplade hundar är välkomna på tävlingsplatsen, dock ej inne i ridhuset.
För publik finns läktare en trappa upp, ingång från utsidan/kortsidan. Det finns även ett mindre publikutrymme vid
kortänden på ridhuset. Av säkerhetsskäl är det ej tillåtet med barnvagn inne i ridhuset.
Hjälm på samtliga handler/kuskar/medhjälpare inne på banorna! Inga undantag.
Träns med bett i munnen på ponnyerna.
Ca kl 12.30 bryter vi för lunchpaus , ca 45 min
Då kommer grillen vara tänd . Det kommer att finnas korv med bröd , dricka samt kaffe .
Självservering, korv med bröd 5 kr/st . Dricka 5 kr/st.
Medtag jämna pengar. Finns möjlighet att betala via swish .
Hoppning efter lunch.
Prisutdelning för alla klasser ( utom clear round där man får sin rosett direkt ) samt extrapriser i slutet av dagen.
Innan du åker hem. Titta en extra gång att det ser snyggt ut där du stått parkerad. Mocka bort ev hästbajs .
Vägbeskrivning:
Kommer du E18 från Stockholmshållet :
Sväng av avfart Bro ( Börjes )
Tag vänster mot Sigtuna/Skokloster.
Efter ca 8 km kommer en stor fyrvägskorsning ( Bålsta/Håbo-Tibble ) , efter den en lång raksträcka och sedan ett
backkrön. Passera Håtuna/Norränge. Sväng vänster vid skylt Kålsta/Skällsta ( kommer vara skyltat Shetland Nord )
sedan vänster igen. Kör längs med hästhagarna , du ser Skällsta säteri framför dig.
Sväng in vänster på stallplanen. Parkera med bilens front mot hästhagens staket.
E 18 från Enköping :
Sväng av avfart Bålsta C ( obs, inte vid Shellmacken utan nästa ) . Tag höger mot Håtuna.
Efter ca 8 km kommer en stor fyrvägskorsning ( Bålsta/Håbo-Tibble ) , Ta vänster mot Sigtuna/Skokloster
En lång raksträcka och sedan ett backkrön. Passera Håtuna/Norränge. Sväng vänster vid skylt Kålsta/Skällsta ( kommer
vara skyltat Shetland Nord ) sedan vänster igen. Kör längs med hästhagarna , du ser Skällsta säteri framför dig.
Sväng in vänster på stallplanen. Parkera med bilens front mot hästhagens staket.
Från E4 Uppsala:
Tag avfart Knivsta. Tag höger och kör igenom/förbi Knivsta. I Vassunda kommer en korsning med stopp-plikt ( Gulf
mack ). Kör rakt fram. Nästan direkt kommer en T-korsning med Stopp-plikt. Tag vänster mot Sigtuna.
Följ vägen ca en mil , vid Österby Gård, tag höger mot Bålsta/Skokloster. Följ väg 263 förbi Erikssund.
I nästa korsning med stopp-plikt , tag vänster mot Bro/Stockholm.
Vägen går i en svag böj. Ta sedan första höger mot Skällsta/Kålsta.( kommer vara skyltat Shetland Nord ) sedan vänster
igen. Kör längs med hästhagarna , du ser Skällsta säteri framför dig.
Sväng in vänster på stallplanen. Parkera med bilens front mot hästhagens staket.

Det heter Skällsta Gård, Bro. Länk till Google maps
https://www.google.se/maps/place/Sk%C3%A4llsta+G%C3%A5rd/@59.6170695,17.5860848,17z/data=!3m1!4b1!4m5!
3m4!1s0x465fb04f79cdf707:0x77efe05a35b3d3da!8m2!3d59.6170695!4d17.5882735
Hittar du inte? Ring Malle 0702447385
Varmt välkomna!!!
Kan du inte komma? Smsa Malle 0702447385

