Tävlingsplatser, södra Sverige

Vallfari (södra Storstockholm)
Häringebanan vid Häringe Slott i Haninge kommun, söder om Stockholm.
Lätt att nå: Från Stockholm väg 73 mot Nynäshamn. Det tar c:a 30 minuter från Globen räknat till
Häringe Slott.
Från Södertälje Kör E4:an från Södertälje mot Stockholm. Sväng av vid Fittja trafikplats. Följ
skyltarna ”väg 259” mot/till Haninge. När ni kommer till Haninge efter ca 3 mil så kommer ni till en
stor rondell som är märkt med skyltarna Nynäshamn, Stockholm, Dalarö, Västerhaninge. Kör då rakt
fram i denna rondell mot ”Stockholm”. Efter cirka 400 meter så ser ni påfarten till väg 73 mot
Nynäshamn. Kör på denna påfart och kör väg 73 tills ni kommer till skyltarna Häringe Slott (ca 15
minuter) Där svänger ni in till vänster genom ett par stora svarta järngrindar. Kör igenom allén,
framme!
Från Nynäshamn väg 73 mot Stockholm.
Hemfosabanan i Haninge kommun, söder om Stockholm.
Från Stockholm: väg 73 mot Nynäshamn. Passera infarten till Häringe slott. Nästa infart till höger står
skylt HEMFOSA. Följ den vägen (grusväg mycket guppig) – passera över järnvägsspåret och strax
därefter ser ni banan på höger sida.
Från Södertälje: Kör av mot Nynäshamn (södra avfarten) väg 225. Några km efter Vårsta ta till vänster
vid skylt Hemfosa. Följ den vägen (ca 13 km) rakt fram till dess banan kommer på vänster sida.

Sleipnir islandshästförening
Strömsholmsbanan "Löten" i Hallstahammars Kommun ,Västmanlands län, ca 20 km från Västerås.
Åk mot Strömsholm. Åk mot, Slottet. Tävlingbanan ligger nära Mälaren mot Österängarna söderut,
vid f d hingststationen.

Hrimfaxi islandshästförening
Örsta Kulle Ridsportcenter – Hrimfaxis tävlingsplats
Kordinater
WGS 84 (lat, lon):N 59° 7.529', E 15° 10.435'
WGS 84 decimal (lat, lon):59.12549, 15.17391

Hrimfaxis bana ligger i anslutning till RyttarKamraternaKumlas anläggning vid Örsta knappt 2 km
öster om Kumla centrum. Riksväg 51/52 sväng norrut vid skylt Kumla Ö.
Efter 50 m sväng höger mot Brånsta 2.
Efter 600 m, sväng in lilla vägen vänster ner mot ridhuset.

Eidfaxi islandshästförening
Sundbyholm – Eidfaxis tävlingsplats
På Sundbyholm finns två 250m ovaler, en 330m rakbana samt en dressyrbana. Anläggningen är en
perfekt samlingsplats för klubbens alla medlemmar för utbildning, ridkurser, clinics, tävlingar samt en
naturlig samlingspunkt vid alla aktiviteter för alla Eidfaximedlemmar, unga som vuxna, fritidsryttare
och tävlingsintresserade. Sundbyholm's Islandshästanläggning ligger precis intill Sundbyholm's
travbana.

Dyggur Islandshästförening
Himmelstalundsbanan, Norrköping
Från E4 norrifrån eller söderifrån, avfart Norrköping S (mot bla Kalmar) därefter skyltning
Sportområde Himmelstalund S.
Från Kalmar (E22) följ skyltning mot E4, därefter mot sportområde Himmelstalund S.
Från Örebro (51) och Katrineholm (55) tag E4 söderut sen enligt ovan.

Stenholmen, Gerstorps säteri
Gerstorp, utanför Linköping vid E4
Från Stockholm / Linköping
Tag E4:an till Linköping. Kör av vid avfart Berg/Linköping centrum / IKEA. Kör mot Berg, dvs norr
ut bort från Linköping centrum. 2 km från rondellen vid motorvägs-avfarten tag av mot Ledberg/Kaga
kyrka. Föj vägen passera Kaga kyrka, passera under Motalavägen i en viadukt och tag sedan direkt
därefter vänster på första grusvägen. Följ skyltning Gerstorp. Kör tills du kommer fram till de stora
gula stallet och ridhuset. Cirka 7 km från motorvägen.
Från Göteborg / Helsingborg
Tag E4:an till Linköping. Kör av vid första avfart Linköping väster. Kör första avfarten mot
Malmslätt. Tag höger, följ vägen, kör igenom Tokarp, passera förbi Kärna centrum. Passera under

motorvägen. Efter ca 300 m, tag höger vid första grusvägen, skylt Örberga. Kör ytterligare 200 m, tag
höger på första grusvägen, skyltad Gerstorp. Följ grusvägen och allén 2 km. Vägen slutar på stallplan
framför det stora gula stallet.

Glaumur islandshästförening
Glaumurbanan, vid Hannäsudden, Kil i Värmland. 25 km NV om Karlstad
KARLSTAD, väg 61 till KIL, ST KILS KYRKA, fortsätt förbi kyrkan 2 km i nordlig riktning,
därefter skyltat till höger GLAUMUR och HANNÄSUDDEN.

Strokkur islandshästförening
Häradsvallen i Mönsterås i Småland, Kalmar län, intill E22:an.
3 mil söder om Oskarshamn/ca 20 mil söder om Norrköping och 4 mil norr om Kalmar/ca 24 mil norr
om Kristianstad. Närmsta stad i västlig riktning är Växjö som ligger ca 11 mil från Mönsterås. Från
Jönköping är det ca 17 mil till Mönsterås.
E22 norrifrån: om du kommer på E22 från Norrköping och kört förbi Oskarshamn så har du 3 mil kvar
till Mönsterås. Vid rödljuset på E22 när du kommer mot Mönsterås, sväng höger mot Fliseryd, Efter
ca 100 meter sväng vänster ner till anläggningen.
E22 söderifrån: om du kommer på E22 från Kristianstad och kört förbi Kalmar så har du 4 mil kvar till
Mönsterås. Framme i Mönsterås fortsätt följa E22. Vid rödljuset på E22, sväng vänster mot Fliseryd.
Efter ca 100 meter sväng vänster ner till anläggningen.
Väg 23 västerifrån om du kommer på 23an från Växjö kör mot Högsby. När du är i Högsby tar du
höger väg 34 mot Kalmar, kör denna väg in till Ruda och sväng därefter vänster mot Fliseryd. Kör
förbi Fliseryd och följ därefter den vägen ända tills du är framme i Mönsterås. Ca 100 meter före E22
svänger du höger ner till anläggningen.
Väg 31 västerifrån om du kommer på 31an från Jönköping följer du den vägen förbi Vetlanda tills du
kommer ut på väg 23, där du ska ta vänster mot Åseda och Högsby. När du är i Högsby tar du höger
väg 34 mot Kalmar, kör denna väg in till Ruda och sväng därefter vänster mot Fliseryd. Kör förbi
Fliseryd och följ därefter den vägen ända tills du är framme i Mönsterås. Ca 100 meter före E22
svänger du höger ner till anläggningen.

Djarfur islandshästförening
Stall Klevsviks bana på Älvsåkersbyväg 75 i Kungsbacka.
Från Göteborg:
Kör E6/E20 söderut, kör av LINDOMEMOTET avfart nr.62, skyltat LINDOME SPÅRHAGA

I första rondellen sväng höger och kör över motorvägen, i andra och tredje rondellen kör rakt fram,
mot LINDOME. Efter ca.1 km sväng höger i rondellen, mot ANNEBERG. Kör 4 km och sväng
därefter höger mot ÄLVSÅKER ANNEBERG.
Kör 1 km till skyltat 30, sväng höger in på Lerbergsvägen, mot HÖGLANDA
Kör hela Lerbergsvägen 1,8 km och sväng vänster mot KUNGSBACKA FJÄRÅS i T-korsningen.
Kör 300 m, sväng sedan vänster in på Älvsåkers byväg, mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning. Kör 750
m (Stall Klevsvik är första gården på vänster sida)
Från Varberg:
Kör E6/E20 norrut, kör av avfart nr.59, skyltat KUNGSBACKA ONSALA
Sväng höger mot KUNGSBACKA och kör rakt fram 2 km.
Vid rödljusen sväng vänster mot CENTRUM, i rondellen kör rakt fram mot HÄLLINGSJÖ.
Vid rödljus nr.2 sväng höger mot HÄLLINGSJÖ och kör 1,6 km.
Sväng höger mot HÄLLINGSJÖ Avfallsanläggning och kör 1,7 km.
Sväng vänster mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning Ridhus och kör 1,8 km (du ska köra förbi
Kungsbacka ridklubb).
Sväng höger in på Älvsåkers byväg, mot ÄLVSÅKER Avfallsanläggning kör 750 m (Stall Klevsvik är
första gården på vänster sida).

Frigg islandshästförening
Har ingen bana, nyttjar ibland, Grevagårdens bana, ca 5 km från Skövde i Västra Götaland.
Grevagården ligger mellan Falköping och Skövde, skyltat med Vägverkets skyltar.

Stigandi Islandshästförening
Östads Ovalbana ca 10 km NV Alingsås, ca 40 km NO Göteborg.
Ovalbanan ligger på Östad Säteri vid väg 190 mellan Gråbo och Sollebrunn.
Från centrala Alingsås: Välj väg 180 mot Trollhättan och kör c:a 7 km. Vid T-korsning (Brobacka)
sväng vänster mot Gråbo/Göteborg på väg 190. Sjön Mjörn ligger nu på vänster sida. Efter någon dryg
kilometer står det liten skylt till Östad Säteri vänster. Sväng vänster vid den skylten och följ skyltarna
med Östad Ridcenter (c:a 300 m till parkeringen).

Gauti (Lerum-Floda öster om Göteborg).
Gauti har en ovalbana som ligger vid Skallsjö kyrkoruin i Floda.
Från Gbg: Sväng av E20 vid Flodamotet, sväng höger efter Statoilmacken ut på Floda Allé. Sväng sen
höger i rundellen in på Södra vägen. Följ den vägen tills ni kommer till Skallsjö kyrkruin. Precis innen
kyrkruinen svänger ni vänster nerför en liten grusväg. Efter ett par hundra meter ligger banan på
vänster sida.
Från Alingsås: Sväng av vid Flodamotet, sväng vänster direkt in på Högavägen, som ligger parallellt
med E20 (mot Floda möbelhus). Sväng sen vänster över Högabron, höger direkt och följ vägen till
Skallsjö kyrkruin. Sväng vänster vid kyrkruinen och följ grusvägen tills ni ser banan på vänster sida.

Region Vestur
Sävebanan är Region Vesturs tävlingsplats på västkusten. Sävebanan ligger lättillgängligt på
Hisingen i närheten av Göteborg Galopp med stora markarealer för camping, hagar mm.
Från Malmö:
Sväng av vid avfart 66 mot Hamnar, Åby. Följ vägen över Älvsborgsbron. Efter Älvsborgsbron följ
skyltningen Angered. Efter drygt en mil kommer skyltning “Göteborg Galopp”, sväng vänster in på
Jockeyvägen.
Från Stockholm
Kör E6 mot Oslo genom Tingsdagstunneln. Vid avfart 82 (Klarebergsmotet vid Angeredsbron) tag av
mot Torslanda och Säve. Kör rakt fram på Hisingeleden mot Torslanda, efter dryg 8,5 km tag höger
vid Göteborgs Galopp och Jockeyvägen. (OBS sväng inte av innan mot Säve flygplats).
Från E6 Oslo
Kör mot Göteborg. Vid avfart 82 (Klarebergsmotet vid Angeredsbron) tag av mot Torslanda och Säve.
Kör rakt fram på Hisingeleden mot Torslanda, efter dryg 8,5 km tag höger vid Göteborgs Galopp och
Jockeyvägen. (OBS sväng inte av innan mot Säve flygplats).
Mer information på www.vestur.se

Austur islandshästförening
Endast klubb bana, i Fleringe på norra Gotland, ca 5 mil från Visby.
Möjlighet till uppstallning finns också. Kontaktperson är Ulla Andersson, Fleringe,Medebys, 620 34
Lärbro tel: 0498-224549.

