
 

Trojanska Hästens 
Junior Grand Prix II 
   

                     Lördag 14 november 2020 
 

Plats: Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81, Täby. Ingång A. 
 

Tid: För att få delta måste man vara anmäld i förväg. Kontrollera noga i 
anmälningslistan att du är registrerad till rätt klass (se länk på 
www.trojanskahasten.se). Var på plats före kl. 10:30 - vid sen ankomst kan inte 
plats i första ronden garanteras!  

 Tävlingen är slut ca 15.30 
 

Spelform: 7 ronder Monrad, 10 min + 5 sek/drag. 
  

 

Klass:  A 2008 - 2009  
 
 

Priser: Pokaler till de 12 främsta. 
 Pris till bästa tjej och ett specialpris i form av en kungakrona. 
 

Avgift: 150 kr. Två korvar med bröd och dryck ingår.  
 Fri startavgift för medlemmar i Trojanska Hästen! 
 Vid anmälan/betalning efter anmälningstidens slut kostar det 200 kr. 
 

Anmälan: Via medlemssystemet: (anmälan ej öppen än) 
 Startavgiften sätts in på bankgiro 695-1297 (Trojanska Hästen). 
 Anmälan och startavgift ska vara inne senast onsdag 11 november. 
  

Frågor: Skickas till info@trojanskahasten.se 
 
Förhållnings- På grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten kommer vi att vidta speciella   
regler förhållningsregler. Se www.trojanskahasten.se 
  
 

Färdsätt: Tunnelbana till Danderyds sjukhus. Därifrån buss 611, kliv av vid Erikslund (restid 
ca 20 min). Vid Erikslund går ni över vägen in på Vallatorpsvägen. Sväng till höger 
efter 50 meter så kommer ni in på Klövervallsvägen. Följ den tills ni kommer till 
Vallatorpsskolan (Klövervallsvägen 81). 

 

Övrigt: I spellokalen finns cafeteria som säljer färdigpaketerat godis, läsk m.m. 
   



 

Trojanska Hästens 
Junior Grand Prix II 
   

                     Lördag 14 november 2020 
 

Plats: Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81, Täby. Ingång B. 
 

Tid: För att få delta måste man vara anmäld i förväg. Kontrollera noga i 
anmälningslistan att du är registrerad till rätt klass (se länk på 
www.trojanskahasten.se). Var på plats före kl. 10:30 - vid sen ankomst kan inte 
plats i första ronden garanteras!  

 Tävlingen är slut ca 15.30 
 

Spelform: 7 ronder Monrad, 10 min + 5 sek/drag. 
  

 

Klass:  B 2010 - 2011  
 
 

Priser: Pokaler till de 12 främsta. 
 Pris till bästa tjej och ett specialpris i form av en kungakrona. 
 

Avgift: 150 kr. Två korvar med bröd och dryck ingår.  
 Fri startavgift för medlemmar i Trojanska Hästen! 
 Vid anmälan/betalning efter anmälningstidens slut kostar det 200 kr. 
 

Anmälan: Via medlemssystemet: (anmälan ej öppen än) 
 Startavgiften sätts in på bankgiro 695-1297 (Trojanska Hästen). 
 Anmälan och startavgift ska vara inne senast onsdag 11 november. 
  

Frågor: Skickas till info@trojanskahasten.se 
 
Förhållnings- På grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten kommer vi att vidta speciella   
regler förhållningsregler. Se www.trojanskahasten.se 
  
 

Färdsätt: Tunnelbana till Danderyds sjukhus. Därifrån buss 611, kliv av vid Erikslund (restid 
ca 20 min). Vid Erikslund går ni över vägen in på Vallatorpsvägen. Sväng till höger 
efter 50 meter så kommer ni in på Klövervallsvägen. Följ den tills ni kommer till 
Vallatorpsskolan (Klövervallsvägen 81). 

 

Övrigt: I spellokalen finns cafeteria som säljer färdigpaketerat godis, läsk m.m. 
   



 

Trojanska Hästens 
Junior Grand Prix II 
   

                     Lördag 14 november 2020 
 

Plats: Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81, Täby. Ingång C. 
 

Tid: För att få delta måste man vara anmäld i förväg. Kontrollera noga i 
anmälningslistan att du är registrerad till rätt klass (se länk på 
www.trojanskahasten.se). Var på plats före kl. 10:30 - vid sen ankomst kan inte 
plats i första ronden garanteras!  

 Tävlingen är slut ca 15.30 
 

Spelform: 7 ronder Monrad, 10 min + 5 sek/drag. 
  

 

Klass:  C 2012 - yngre  
 
 

Priser: Pris till alla i Klass C. 
 Pokaler till de 12 främsta. 
 Pris till bästa tjej och ett specialpris i form av en kungakrona. 
 

Avgift: 150 kr. Två korvar med bröd och dryck ingår.  
 Fri startavgift för medlemmar i Trojanska Hästen! 
 Vid anmälan/betalning efter anmälningstidens slut kostar det 200 kr. 
 

Anmälan: Via medlemssystemet: (anmälan ej öppen än) 
 Startavgiften sätts in på bankgiro 695-1297 (Trojanska Hästen). 
 Anmälan och startavgift ska vara inne senast onsdag 11 november. 
  

Frågor: Skickas till info@trojanskahasten.se 
 
Förhållnings- På grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten kommer vi att vidta speciella   
regler förhållningsregler. Se www.trojanskahasten.se 
  
 

Färdsätt: Tunnelbana till Danderyds sjukhus. Därifrån buss 611, kliv av vid Erikslund (restid 
ca 20 min). Vid Erikslund går ni över vägen in på Vallatorpsvägen. Sväng till höger 
efter 50 meter så kommer ni in på Klövervallsvägen. Följ den tills ni kommer till 
Vallatorpsskolan (Klövervallsvägen 81). 

 

Övrigt: I spellokalen finns cafeteria som säljer färdigpaketerat godis, läsk m.m. 
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