
Bokning av banorna 

Kontakt banansvarig på tel nr 0703197363. 

Banan måste alltid bokas vid kurs eller ridning för instruktör, om 

deltagarna är fler än två ekipage.  

Vill man anordna en kurs för fler än två ekipage, kan man göra det i 

Gandurs regi. Kontakta då Camilla M.S. camilla@gandur.se eller via 

banansvarig (se ovan)och betalar enl. prislistan nedan. 

Anläggningen hyrs inte ut för tävlingsverksamhet anordnade av pr ivata 

aktörer då det anses blir konkurrerande verksamhet till klubbens egna 

arragerade tävlingar på banan.  

Bokningar kommer att läggas ut på hemsidans kalender.  

Priser 

Stora ovalen heldag 700kr 
Stora ovalen halvdag 500kr 
Lilla ovalen inkl paddock heldag 500kr 
Lilla ovalen inkl paddock halvdag 300kr 
Passbanan heldag 500kr 
Passbanan halvdag 300kr 
Hela anläggningen heldag 2000kr 
Hela anläggningen halvdag 1000kr 
Hagar heldag 100 kr, 
Hagar halvdag 50 kr 
Heldag kl 08.00 – kl 20.00 
Halvdag kl  08.00 – kl 14.00 alt kl 14.00 – kl 20.00 

Insättes på Gandurs BG 5695-4290 senast 7 dagar före bokningsdag 

Intäkterna från uthyrningen går till försäkringar, kostnader för skötsel och 

kommande investeringar i anläggningen. 

 

Här följer två sidor med viktig information angående Banorna i Bruces Skog 



Skötsel av banorna 

Gandurs bangrupp sköter banorna tillsammans med HFRK. Vi har även rätt att 

låna HFRK:s  maskiner/utrustning som behövs för skötseln av dessa. Personalen från 

HFRK sladdar också banorna 1 ggn/vecka och om behov föreligger – flera gånger 

Parkering vid Islandshästbanorna i Bruces Skog  

När ni besöker banorna parkerar ni på grässträngen framför lilla ovalen, infart från 

Depågatan. Parkera diagonalt så ni inte blockerar ridstigen eller servicevägen. 

 

Regler för besök på Gandurs ovalbanor i Bruces skog i HBG  

 Från och med 2015 får alla Gandurmedlemmar lov att rida på alla 

Gandurs banor utan kostnad. Detta gäller även användet av hagarna. 

Tänk bara på att medlemsavgiften är betald före ridningen.  

 Om inte hela anläggningen är bokad, går det bra att rida på icke 

bokad bana. 

 För icke medlemmar kostar det 100 kr/ggn. Betalas till Gandur BG 

5695-4290 eller Swish 1235407523. 

 När man rider på Gandurs område använder man alltid hjälm.  

  Skräp kastas i befintligt sopkärl 

 Plocka upp spillning efter er, gödselgrepar finns vid banorna. 

 Meddela banansvarig vid upptäckt fel (banansvarig på mail 

eller på 0703197363). 

 Vid privat träningstillfälle är det tillåtet att använda fasta befintliga hagar mitt 

emot lilla ovalbanan eller de 4 vid stora banan. 

 Medlemmar i HFRK äger enligt vårt samarbetsavtal rätt att rida på lilla banan, 

paddocken samt passbanan (ej stora ovalen) 

 Vid din närvaro vid banorna är det viktigt att visa hänsyn till övriga som 

samtidigt vistas på dessa, glöm inte hälsa med ett glatt leende. 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen 

 

 

Vill du läsa om hur du som Gandurmedlem är försäkrad när du rider på banorna? Kolla in: 

http://www.icelandichorse.se/förbundet/kollektiv olycksfallsförsäkring. asp 
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