Tävlingsplatser, norra Sverige

Norður islandshästklubb
Istöltbana vid Ice Hotel i Jukkasjärvi,17 km från Kiruna stad.
E10 (som går mellan Luleå och Riksgränsen) norrut, ca 38 km norr om Svappavaara och 10
km söder om Kiruna sväng österut mot Jukkasjärvi, kör ca 7 kilometer. Banan ligger nedanför
Ice Hotel i Jukkasjärvi.

Bifrost islandshästförening
Ovalbanan i Gällivare
Resande söder ifrån åker E10 norrut. Passerar korsningen Nouljajärvi-Kiruna fortsätter rakt
framåt. Efter ca 2 km kommer en avtagsväg till höger där det står Krematorievägen och
Ridklubben Dundret på skyltar. Sväng in höger vid dessa skyltar och tag sedan första
avtagsvägen till vänster mot Ridklubben Dundret. Resande efter väg 45 från
Jokkmokk/Porjusområdet forsätter rakt fram igenom hela Gällivare centrum på den sk
Parkgatsleden mot Malmberget. Man kommer att passera först Statoil på vänster hand och
sedan köra under en viadukt. När man passerat viadukten tar man första vägen ner till höger. I
nästa korsning tar man vänster E10 söderut och efter 200 meter vänster igen mot Krematoriet
och Ridklubben Dundret.

Vindur Islandshästförening
Vindurbanan i Ragvaldsträsk, 1,4 mil från Skellefteå.
E4 Norr ifrån: Kör genom Skellefteå över älven, förbi den södra rondellen, sväng höger efter
bensin-mackarna mot Buträsk, efter ca 6 km sväng höger vid skylten Ragvaldsträsk, fortsätt
den vägen i ca 7 km tills ni paserar skylten Ragvaldsträsk, efter 1 km ligger stall och bana på
höger sida efter vägen.
E4 Söder ifrån: Kör till Skellefteå och sväng vänster före bensin-mackarna mot Burträsk, efter
ca 6 km sväng höger vid skylten Ragvaldsträsk, fortsätt den vägen i ca 7 km tills ni paserar
skylten Ragvaldsträsk, efter 1 km ligger stall och bana på höger sida efter vägen.
Från Boliden: Kör mot Skellefteå centrum, sväng vänster före viadukten som går ovanför
E4:an, skyltat E4 Söder. Följ sedan beskrivningen E4 Norr ifrån.

Vallholt Islandshästförening
Vallholtland, ca 50 km SV Skellefteå i Västerbotten.
Från Skellefteå E4:an norrifrån, kör över Skellefteåälven och genom rondell , sväng höger
efter mackar skyltat Burträsk, kör 40 km ,korsning Burträsk sväng vänster skyltat Umeå, kör
0.5 km sväng vänster skyltat Bygdsiljum , kör 11 km till Bygdeträsk sväng första höger ,
banan och stall efter vägen
Från Umeå söderifrån: Kör E4:an ca 5.5 mil, i Sikeå sväng vänster mot Robertsfors , passera
Robertsfors , kör mot Botsmark ca 2 mil , sväng höger skyltat Bygdsiljum , kör genom byn
mot Burträsk 8 km , i Bygdeträsk följ skyltar åt vänster.

Gneisti Islandshästförening
Wången i Krokoms kommun, Jämtland län ca 5 mil från Östersund.
Från Östersund: tag E14 västerut mot Trondheim. I Kingsta tag avfart mot Alsen/Wången (21
km till Wången från E14).

Kraftur Islandshästförening
Webbsida: http://www.gneisti.nu alt http://www.wangen.se
Krafturbanan Timrå, Bergeforsen 2 mil norr om Sundsvall
Norrifrån E4:an: Efter Y-et/Midlanda flygplats tag nästa avfart mot Sollefteå/Bergeforsen.
Vänster mot Bergeforsen
Efter bron höger mot Bergeforsen/Indal. Ca 2 km avfart ridstadion vänster
Söder i från E4:an: Ca 5 km efter Timrå Centrum tag avfart mot
Sörberge/Sollefteå/Bergeforsen direkt höger mot Sollefteå/Bergeforsen
Efter bron höger mot Bergeforsen/Indal. Ca 2 km avfart ridstadion vänster
Från inlandsvägen via Indal/Liden: Kör förbi avfarten till Indal. Kör 1 km, ta vänster in på
väg 330. Följ vägen ca 15 km, avfart ridstadion höger.

Odinns islandshästklubb
Rommebanan, Rommetravet i Borlänge. 7 km sydöst om Borlänge längs riksväg 70.
Ovalbanan ligger mitt inne i travbanan.
Riksväg 70 norrifrån: Kör ut ur Borlänge (mot ENKÖPING). Ca 7 km efter rondellen där väg
70 och väg 50 korsas vid ICA Maxi, svänger du till höger vid OK-macken (skyltat
TRAVBANA) och kör sedan direkt till höger och under viadukten mot TORSÅNG (följ
skyltar mot TRAVBANA).
Riksväg 70 söderifrån: 7 km söder om Borlänge, i höjd med Dala Airport, svänger du till
höger vid Rommeholen trafikplats (skyltat TRAVBANA). Följ sedan skyltar.

Jarnhestur Islandshästförening
Vid Bålsjön i Norberg, norra Västmanland.
Mitt emellan Avesta, (20 km, riksväg 68 ) & Fagersta, (17 km, riksväg 68) & söder om
Hedemora (25 km, länsväg 270.)
Från riksväg 68 mot Hedemora länsväg 270, Kärrgruvan & passera 2 vägbulor i byn och efter
den sista bulan blir det en raksträcka med vit vägskylt BÅLSJÖN industriområde, till höger 2
km, följ sedan skyltar med Járnhestur.
Från Hedemora länsväg 270 mot Norberg, Kärrgruvan, skylt BÅLSJÖN industriområde, till
vänster 2 km, följ sedan skyltar med Jàrnhestur.

Gyda Islandshästförening
Högbobanan, vid Högbo bruk, 7 km från Sandviken, 25 km från Gävle i Gävleborgs Län.
E4 till Gävle,Riks 80 västerut till Sandviken, alternativt österut från Falun till Sandviken,
länsväg 272 norrut från Sandviken mot Ockelbo - Bollnäs - Högbo Bruk. S-viken till
Högbobanan ca. 7 km.

Nattfari Islandshästförening
Sörgården, i By, Harbo
Precis på gränsen mellan Uppsala län och Västmanlands län, Heby kommun, 40 km norr om
Uppsala.
Från Uppsala, ta väg 272 norrut mot Gysinge. Efter cirka 40 km, precis vid länsgränsen, ta
höger in i skogen mot By. Efter ett par kilometer, ta höger i T-korsning. Därifrån syns banan.

Gladur, Norra Roslagens Islandshästförening
Toftinge Ovalbana vid Älmsta, ca 25 km norr om Norrtälje, Stockholms län.
Vägbeskrivning: Toftinge ligger utmed väg 283. 25 km från Norrtälje, ca 60 km från Uppsala,
ca 90 km från Stockholm Se även kartan nedan.
Från Uppsala: Kör väg 282 mot Gunsta / Almunge.I Almunge ta höger på väg 273 en liten bit
(360 m) sväng sedan vänster in på väg 282 mot Knutby. Passera Knutby . Edsbro ta väg 280
mot Hallstavik. Efter 5,4 km sväng av höger på väg 76, mot Norrtälje / Älmsta. I SöderbyKarl,sväng Vänster mot Älmsta. Följ islandshästskyltarna, i den riktning hästarna springer!
Från Stockholm E4. Kör väg E18 mot Norrtälje. I Norrtälje väg 76, mot
Hallstavik/Östhammar/Älmsta. Efter Söderby-Karl, fortsätt in på väg 283 mot Älmsta. Följ
islandshästskyltarna, i den riktning hästarna springer!
Från Gävle/Östhammar Kör väg väg 76 söderut. Passera Östhammar, Hallstaviks nedfarten
och Skebobruk Ca 6 km efter Skeboruuk Vänster på väg 76 mot Norrtälje/Älmsta. I SöderbyKarl,sväng Vänster mot Älmsta Följ islandshästskyltarna, i den riktning hästarna springer!

Freyfaxi islandshästförening
Tunabanan i Bälinge, ca 13 km utanför Uppsala.
Från Sthlm: E4 genom U-a, sväng höger mot Gysinge väg 272. Efter 11 km sväng höger vid
skylt Bälinge 5 km. Därefter 1:a gården på höger sida.
Från Enköping: tag väg 55 mot Uppsala. Tag höger vid skylt Gysinge därefter vänster ut på
272: an. Därefter som ovan.
Från Gävle: E4:an norrifrån- sväng höger vid Svista mot Bälinge, i fyrvägskorsning höger
mot Bälinge. Kör förbi Bälinge, efter Åloppe tag vänster mot Agersta 3. Efter 1.5 km kommer

skarp höger / vänster / höger kurva, därefter högerkurva igen. Vita paddockar höger sida,
Tuna på vänstersida. Webbsida: www.freyfaxi.com

