
Balders HSK bjuder in till Roslagen Open! 

13e aug på Färsna Gård, på Veterantraktordagen! Välkommen till en ännu en upplaga som 
bjuder in hela familjen till äventyr och spänning!  
Roslagen Open är en del av ”Sthlm´s helgen” där hästsko Sverige erbjuds chansen att tävla i 
2(!)dagar i Roslagen, Roslagen Open på lördag 13 aug och Vaxholm Open på söndag den 14e 
aug. 
Vem får delta? Alla som vill får vara med - Alla kan kasta! Gemenskap före resultat är det 
som gäller:) Anmäl dig o din kompis, partner eller familj - vi utlovar en fantastiskt rolig och 
annorlunda upplevelse! 
Välkommen till sensommarens Stora Hästskofest! 
NYHET - i år bjuder vi in till "banketten" och italiensk buffé direkt efter tävling med 
långbord på fältet i direkt anslutning till banorna. Pris 250 sek/pers. 
PROGRAM 
Plats: Färsna Gård "fältet" 
Datum: Lördagen 13e aug. 
Klasser: Herr, Dam, Minior/Junior, Dubbel, Mixed, Lag 
Startavgift: 100:-/person  
Miniorer/juniorer ingen avgift. 
Startavgiften samt "banketten" sätts in på Balders HSKs  
Bankgiro 5525-7810 eller Swish nr 123 022 86 50 (ange ”Roslagen Open”) 
Anmälan: skickas till info@baldershsk.com  
Ange namn och vilka klasser du ställer upp i, samt om du köper en plats till banketten. 
Sista anmälningsdag: 10e aug. Anmälan på plats 13e aug sker i mån om plats. 
OBS! Vid Inträde till fältet och Veterantraktordagen, ange att du ska spela i Roslagen Open.  
Programtider: 
13:00 Inkastning 
13:45 Omgång 1-10  
16:00 Banketten/Prisutdelning  
 
Regler: Tävlingen följer Svenska Hästskokastarförbundets regler och spelas med klasserna 
1,2,3,4, Herr & Dam, Junior/minior, Dubbel, Mixed och Lag.  
Övrigt: Underlaget är gräs. Tävlingen spelas med den nya SSP skon. 
Servering: Fiket på gården samt på fältet i regi av Systrarna Matjord med allt möjligt 
mumsigt & gott. Missa inte det (heller)! 
EXTRA! Är du i god tid så finns möjligheten denna dagen tack vare veterantraktordagen att 
bl.a. flyga helikopter, se traktorpulling eller prova på amerikansk hästskokastning! Inte alla 

hästskotävlingar som detta är möjligt på...  
Varmt Välkomna Gott Folk - "Till sista kastet 
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