Välkommen till Stigandis vägtölt 2017.
Den traditionella vägtölten återkommer 2017, skillnaden mot tidigare år är
att vi inte kommer att hålla tävlingen hemma hos Perssons i Alingsås, utan i
år flyttar vi tävlingen till Stora Lundby hembygdsgård i Gråbo, cirka 30 km.
söder om Alingsås. Tävlingen rids under lättsamma former utan krav. Alla
kan anmäla sig, du behöver inte vara medlem i någon förening. Hästen skall vara vaccinerad mot
hästinfluensa. Vaccinationen får inte vara äldre än ett år.
När: Den 25:e maj 2017. Ryttargenomgång klockan 10.30, första start 11.00.
Vad tävlar vi i: Du rider fram på en raksträcka, vänder och rider tillbaka. Som vanligt blir det två olika
grenar. Tvågång, alltså trav en sträcka och tölt en sträcka, eller bara tölt på båda sträckorna. Allt i
valfritt tempo. Domaren sitter på mitten av sträckan och bedömer båda sträckorna. Du får skriftliga
kommentarer på din insats.
Domare: Helena Hammarström.
Startavgift: 300 kronor. Skall sättas in Stigandis konto pg 765938-6 senast den 22:e maj för att
anmälan skall vara giltig.
Anmälan: Anmäl dig till Anders Persson, telefon 0704-204975 eller via mail persson2@bredband.net.
Ange tydligt ditt namn, hästens namn och i vilken/vilka grenar du vill tävla i, du kan anmäla dig till
båda grenarna om du vill. Komplettera gärna med mail-adress och (mobil)telefonnummer. Anmäla
dig redan nu, det är begränsade platser så vänta inte för länge.
Förtäring: Det kommer att finnas en enklare servering, varmkorv, kaffe, dricka, bullar och liknande
till självkostnad. För de tävlande ingår detta i startavgiften.
Stängsling: Plats finns på gräsplan men ta med eget hagmaterial, det finns inga hagar på plats.
Vatten: Det finns inte rinnande vatten på platsen så du måste ta med eget dricksvatten till hästarna.
Toalett: Det finns en mulltoa på platsen.
Hur hittar ni hit: Adressen är Stora Lundby hembygdsförening, Monvägen 172 i Gråbo.
Koordinater 57.84315, 12.30939.
Vägbeskrivning: Från E20. Sväng av vid Kastenhovsmotet norr om Lerum. Kör mot Gråbo. I Gråbo ta
höger i andra rondellen in på Monvägen. Kör tills samhället tar slut, och det blir grusväg. Följ sen
skyltar.
Väg 190 från Göteborg. Framme i Gråbo kör igenom rondellen. Fortsätt väg 190 ca 2 km. Sväng
höger mot Hjällsnäs efter grustaget. Sväng höger in på Monvägen efter ca 1 km. Kör ca 1 km och följ
sen skyltar.
Väg 190 från Alingsås. Strax innan Gråbo sväng vänster mot Hjällsnäs, före grustaget. Sväng höger
in på Monvägen efter ca 1 km. Kör ca 1 km och följ sen skyltar.

Vi ses den 25:e maj !

