Groomvägsbeskrivning
Romfarsritten 2016
Röd slinga / Viggbyslingan
–

–
–
–
–

Kör ut från ängen och tag vänster ned mot starten. (Detta för att slippa mötande trafik på den
sista biten väg in mot ängen.) Följ banmarkeringarna till fyrvägskorset med de vita
stolparna. Ge hästarna företräde!
Tag vänster vid fyrvägskorset med de vita stolparna.
Vid Öster Munga (röda ladan med den lilla vita silosen), tag höger och följ vägen ut till
Riksväg 56. Tänk på att du kan möta hästar på asfaltssträckan mellan Sösta och Åbylund.
Kör mot Västerås/ söderut i 2,3 km. Nästan direkt där vägen blir tvåfilig, tag av höger mot
kyrkan. (250 m efter den stora, vita gårdens avfart)
GROOMPLATS: I 90-graderskurvan efter ett par hundra meter går det bra att grooma. Hit
har ryttarna ca 6 km.

–
–
–

Tillbaka mot riksvägen och tag höger mot Västerås/ söderut.
Kör lite drygt 3 km, tag av höger mot MYRBY
GROOMPLATS: där slingan kommer upp från åkerzonen till vägen, ca 300 meter från
riksvägen. Hit har ryttarna ca 9,5 km.

–
–
–
–
–
–
–

Kör tillbaka till riksvägen, tag vänster mot Sala/ norrut
Efter lite drygt två km, tag vänster mot TÅ.
I nästa korsning tag höger mot kyrkan
Efter ca 300 meter, tag vänster mot TÅ
I nästa korsning, tag vänster mot TÅ
Kör igenom Tå Gård, genom allén och över en liten bro.
GROOMPLATS: direkt efter den lilla bron, in till höger, där finns en parkering precis vid
hagen. Ekipagen passerar här två gånger – på väg in till pliktporten och på väg tillbaka. Hit
har ryttarna ca 13,5 km och på tillbakavägen har de ridit ca 23 km.
TÄNK PÅ! Till och från denna groomplats kan du möta tävlande ekipage. Visa dem hänsyn!

–
–

Från denna groomplats in till tävlingsplatsen är det drygt 10 km att köra bil och ryttarna har
knappt 5 km att rida.

Groomvägsbeskrivning
Blå slinga / Solinge-slingan
–

–
–
–
–

Kör ut från ängen och tag vänster ned mot starten. (Detta för att slippa mötande trafik på den
sista biten väg in mot ängen.) Följ banmarkeringarna till fyrvägskorset med de vita
stolparna. Ge hästarna företräde!
Tag vänster vid fyrvägskorset med de vita stolparna.
Vid Öster Munga (röda ladan med den lilla vita silosen), tag höger och följ vägen ut till
Riksväg 56. Tänk på att du kan möta hästar på asfaltssträckan mellan Sösta och Åbylund.
GROOMPLATS: Vid Sösta går det bra att grooma, parkera av vägen vid de två stora
maskinhallarna på höger sida om vägen. Hit har ryttarna ca 3 km.
OBS! Det är INTE tillåtet att följa grusvägen norrut längs banan! Groombilar kör ut på
riksvägen!!

–
–
–
–
–

Kör ut till riksväg 56 och tag vänster mot Sala/ norrut
Efter ca 5,5 km tag vänster mot SÄTRA BRUNN/ SALBOHED
Efter ca 1,8 km tag vänster mot SKULTUNA
Efter ca 2 km tag vänster mot TOMTA vid glassgubben
GROOMPLATS: på höger sida vid Aros Handelshus, ca 150 m in från korsningen. Här finns
glass o fika till försäljning.
Hit har ryttarna ca 8 km på utvägen och ca 19 km på tillbakavägen.

–
–
–

Kör tillbaka ut på riksvägen och tag höger mot Västerås
Sväng höger mot HARAKER och följ vägen tillbaka till SÖSTA
GROOMPLATS: samma som på vägen ut. Nu har ryttarna ridit ca 24,5 km och har knappt 6
km kvar in till tävlingsplatsen. Bilvägen tillbaka till tävlingsplatsen är drygt 3 km.

