
         Horsehill Race 
 
 
Horsehill race är ett rullskidlopp som passar alla oavsett nivå eller ålder och som ordnas i anrika 
Hästbacka byn. Från nämnda by samt dess närområden i Terjärv har många och hårda skidåkare 
kommit speciellt under 70 och 80-talet under lokala skidföreningen TUS storhets år. 
 
Horsehilll race ordnades småskaligt första gången år 2019 och har utvecklats sedan dess, men vårt 
motto är fortfarande ”Enkelt och ha Roligt” . Det finns två klasser i både herr och damklassen. I elit 
tävlingsklassen tillhandahåller arrangören rullskidor åt deltagarna.  
 
Banan startar vid Terjärv skola och åks genom Hästbacka byn på bra asfalterad väg genom fin natur 
och lämplig terräng till Kolam by. Vid Kolam svänger man tillbaka mot Hästbacka, där man i centrum 
av byn igen vänder tillbaka mot Kolam. Man åker/svänger sammanlagt 3 gånger i Kolam före man tar 
riktning mot målet som finns i Terjärv centrum uppe på ett backkrön. 
 
Servering och prisutdelning sker på Horsehill stadion som finns i en skogsbacke ett stenkast från 
Hästbacka by centrum. 
Mer detaljerad information finns i tävlingsinbjudan. 
 
Tävlingen ordnas för att allmänt befrämja skidgrenens intresse, och all eventuell ekonomisk vinst 
används till det framöver. 
 
Hjärtligt välkomna alla deltagare, oavsett nivå och ålder samt servicepersonal, publik och 
samarbetspartners. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Horsehill Race 

  
Horsehill race on rullahiihtokilpailu joka sopii kaiken tasoisilla ja iästä riippumatta. Kisa järjestetään 
Hästbakan kylässä jolla on iso hiihto perinteet vuosien takaa. Varsinkin vuonna 1970-1980 luvulla 
täältä Teerijärven ja sen lähiseudulta oli monta todella kovaa hiihtäjää paikallisseura TUS 
suurusaikana. 
  
Horsehill race järjestettiin ensimmäinen kertaa vuonna 2019 epävirallisesti ja pienimuotoisena. Sen 
jälkeen sitä on kehitetty vähän eri tavoin, mutta meidän mottona on kuitenkin jatkossa myös 
”yksinkertaisuus ja hauskuus oltava” 
  
Kisassa on kaksi (2) sarjaa naisissa ja miehissä, on yleinen kilpa sarjaa sekä kilpa/kuntoilija. Rata alkaa 
Teerijärven koulun parkkipaikan läheisyydessä ja kulkee suhteellisen hyvän asfaltin ja sopivan 
maaston läpi Hästbakan kylää Kolam kylään. 
Kolam:ssa käännytään ja tullaan takaisin Hästbakan keskustaan jossa käännytään takaisin Kolam. 
Kolam:ssa käydään kääntymässä 3 kertaa ennen kuin suunnataan takaisiin Teerijärven keskustaan 
maalia kohti, joka sijaitsee mäen päällä jota ennen on noin 300m suora missä sijoitukset voi ratkaista. 
  
Tarjoilu sekä palkintojen jako tapahtuu Horsehill stadion:lla joka sijaitsee Hästbackan kylän keskustan 
läheisyydessä. 
  
Kilpailutilaisuus järjestetään edistääkseen hiihtourheilua ja yleistä kuntoilua, ja kaikki mahdollinen 
talous kate käytetään sen hyväksi jatkossa. Tarkempaa/lisätietoa löytyy kilpailukutsusta. 
  
Lämpimästi tervetuloa kakki osallistujat, huoltajat, yhteystyökumppanit ja yleisö. 
 


