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Galoppsäsongen i Göteborg är nu slut och 
vi kan se tillbaka på ett sportsligt väldigt fint 
år med välbesatta spännande löpningar. 
Prispengarna i Göteborg har glädjande nog 
kunnat höjas till en nivå som närmar sig den 
i malmö och Stockholm. Denna prishöjning 
och det faktum att vår gräsbana håller så hög 
klass har gjort att de skandinaviska tränarna 
gärna kommer till våra tävlingar.

Tyvärr har vädrets makter inte varit lika 
välvilliga som de brukar utan det har mer än 
tidigare  varit regnigt och kallt på tävlingsda-
garna. Detta har medfört att publiksiffrorna 
i år varit något lägre än vad vi tidigare varit 
vana vid. Det har då också märkts att vi 
fortfarande saknar tillräckligt bra faciliteter 
för publiken vid dåligt väder.

Gräsbanan har trots det idoga regnandet hål-
lit fint och Ann Gillberg och hennes personal 
får mycket beröm för sina insatser. Under-
hållsarbeten och vidareutveckling inför 2011 
pågår nu för fullt.

Utvecklingsplan 
göteborg galopp 
Glädjande nog har styrelsen för Svensk Ga-
lopp beslutat om en utvecklingsplan för Gö-
teborg Galopp där ambitionen ”baseras på 
att banan fortsatt skall vara en sommarbana 
där upplevelsen baseras på ett tävlande på 
sommarhalvåret”.

målsättningen skall enligt planen vara att:
• Genom anläggningsåtgärder kvalitetssäkra 
 bana och anläggning för tävlingssäsongen
• Lokalt synliggöra ett besök på Göteborg  
 Galopp som en attraktiv upplevelse
• Skapa en attraktiv besöksupplevelse  
 genom besöksfrämjande åtgärder vad  
 gäller faciliteter och servering
• Se över och genomföra samtliga övriga  

 aktiviteter som kan bidra till att eko- 
 nomiskt och/eller varumärkesmässigt 
 stödja kärnverksamheten.

bakom dessa något luddiga formuleringar 
döljer sig investeringar till glädje för både 
publik och aktiva.

För publiken talar man om att investera i 
bättre tält för att ge skydd vid dåligt väder 
och förbättrade utrymmen för hästägare 
och matgäster. Grusgångarna skall förbättras 
genom ett nytt ytlager. vidare planerar man 
att terrassera marken mot banan, bygga upp 
trädäck och skaffa snyggare möbler. 

För tävlingsverksamheten blir de viktigaste 
åtgärderna:
• Ny bevattningsanläggning för banan
• Kompletterande dränering bl a i upplopps 
 svängen
• 20 st nya gästboxar för att kunna ha  
 tävlingsdagar med 9 löp och fulla fält
• Förstärkning av måldomartornet som hotar 
 att falla
• Komplettering av maskinparken

vad gäller marknadsföringen skall evene-
mangen i Göteborg ”primärt profileras 
utifrån Svensk Galopps centrala bemanning 
och resurser”. man vill höja den allmänna 
”grundnivån” och satsa på 1-3 profildagar, 
där proportionerligt större resurser avsätts. 
Samarbete söks med Göteborg & Co.

MedleMsMöte 
GGS arrangerade ett välbesökt medlemsmöte 
den 1 november då vi gästades av Gunnar Wer-
ner, vD, och Helena Gärtner från Svensk Galopp.

Huvudämnet för kvällen var Svensk Galopp:s 
hästägarprojekt ”Rixgaloppen”. Projektleda-

ren Helena Gärtner gav en utförlig redovis-
ning och frågorna från publiken var många.
Projektet som är en kopia av travets succé 
”RIXallsvenskan” är under uppstart. en pro-
jektgrupp har utsett 7 tränare som får i upp-
drag att inhandla en häst och träna den under 
2011. Hästarna kommer att säljas i 1000 
andelar via ATG:s ombud och kostar 300 kr.

Av de 7 tränarna kommer en från Göteborg 
nämligen Pia Höiom. Givetvis kommer alla 
medlemmar i GGS att köpa minst en andel i 
hennes häst och bidra till att projektet blir en 
dundersuccé.

svensk galopps 
höstMöte 2010
vid SGs höstmöte den 23 oktober represen-
terades GGS av våra fullmäktigeombud  Rolf 
Persson, Anders Garbratt, Roland Johansson, 
Sewerin ekman, Ronja Risberg och Lars Gradin.

vid stämman fattades två beslut:
• en stadgeförändring med bäring på försälj- 
 ningen av Hästen 1 (Täby Galopp) togs för 
 första gången. Godkännande vid ytterligare 
 ett fullmäktigemöte krävs.
• Förslag till Svensk Galopps riktlinjer för  
 tävlingsverksamheten 2011 godkändes.

Information lämnades bl a om:
• Projekt Djurgårdsbanan med planerad  
 tävlingsstart nationaldagen den 6 juni 2011
• Processen för försäljning  av Hästen 1 och  
 nuläge för ny huvudstadsbana
• Hästägarprojektet enligt ovan.

Den som vill fördjupa sig i frågorna kan 
lämpligen besöka Svensk Galopp:s hemsida: 
www.svenskgalopp.se

Sewerin ekman

Medlemsavgift: 300 kr enskild medlem, 350 kr familjemedlemskap. plusgiro: 68 00 26-2. Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress.

”ordförande har ordet”

hjälp oss att uppdatera vårat medlemsregister!
För er som har familjemedlemskap behöver vi få in namnen på alla familjemedlemmar. 
Har ni bytt adress, telefonnummer eller mailadress behöver vi även dessa uppgifter. 
maila uppgifterna till kalle_sorgren@yahoo.com eller posta till Kalle Sörgren, Övre 
Husargatan 22, 413 14 Göteborg.

Match Point styrd av Per-Anders Gråberg vinner Göteborgs Stora Pris i övertygande stil.

Foto och grafisk form: Charlotte Widell



Göteborgs Galoppsällskap medlemsblad  •  NR 3. November 2010   Sid 2

gUldsprinter
Lotta månsby drabbades av olycka då hennes 
älskade Wedowannagiveyouthat gick bort 
när stoet skulle ge liv åt en ny liten krabat. 
Lotta ”sökte tröst” i två nya individer. saint 
sebastian och ForWard planning. Saint 
Sebastian har gjort det bra med ett handicaptal 
runt 70. Två fina hemmavinster glömmer vi inte 

i första taget. Treårsvalacken verkar klara de 
flesta distanser och det blir spännande att följa 
fuxens framfart nästa år. Är Saint Sebastian en 
bra häst är boxkompisen FoRWARD PLANNING 
en riktig stjärna.

Fyraårsstoet är mest trakterad av korta lopp 
och tre vinster på hemmaplan och en viktoria 
på Jägersro har givit fuxstoet 79 i handicaptal 
och epitetet göteborgs bästa häst. Dessutom 
låg storloppsvinsten på lut. SCANIA SPRINT 
med 100 000 i förstapris var vunnet. Annelie 
Holstenius, som ridit många lopp på fuxen, 
trodde att loppet var över, slappnade av de sista 
50 metrarna mot målet och ”straffades” direkt. 
Längst ut kom en ”norska” och på linjen var 
vår hjältinna slagen. Forward Planning verkar 

hantera såväl gräs som grus lika bra och det 
skall bli intressant att följa hennes utveckling 
mot sprintertoppen.

Saint Sebastian slagen med nos av Nice Effort  

Forward Planning reds till seger av Annelie Hollstenius

Daychan med Mauel Santos vinner lätt

Malin Karlsson och Al Dahis tog en seger

Pia Höiom har även i övrigt haft ett gott år. 
daYchan har försvarat sitt tal och vunnit två 
lopp. victorian art är ett duktigt treårssto 
som äntligen fick vinna ett lopp. Jättekul att det 
var Nathalie mårtensen som satt i sadeln. Nu är 
det färdigtävlat för ”victorian” och förmodligen 

al dahis bästa arab
Pia Höiom välkomnade tre araber till sitt kvarter 
utanför Åsa när säsongen bara var i sin linda. 
Ägaren mohammed Al mujaifi hade på inrådan 
av mats Genberg beslutat tävla några av sina 
hästar i Sverige. Pia var väl inte helt tillfreds 
med skicket de kom i - vilken  tränare är det?  
och började sakteliga bygga upp sina nyförvärv. 
efter några månader avslöjade hon ”moham-
meds favorit är Al Harith men jag tycker den 
andre Dahis verkar bättre”. Ingen dålig iakt-
tagelse. Harith har gjort det bra och vunnit ett 
lopp på Jägersro men det är al dahis som 
gjort den stora succén. började med att vinna 
ett lopp på Jägersro från talet 68. Chanslös mot 
SR Dorwan på Jägersro Prammsdagen. Därefter 
två lätta vinster med lärlingen malin J Karls-
son för att sen vinna birka Stockholm Arabian 
Cup på Täby. Nu var fuxen definitivt etablerad i 
toppen men revanschmötet på Jägersro mot SR 
Dorwan satte definitivt Al Dahis på arabkartan. 
efter en löpning i draget hade Al Dahis inga 
stora problem att sätta klorna i storfavoriten 
och ganska säkert storma fram mot mål och ny 
storloppsseger. Formtalet 82 är inget som fuxen 
behöver skämmas för. Det infriar han vilken dag 
som helst i veckan. bakom den stora stjärnan 
har även 3 åriga GHARRAA hedrat sin ägare.  
Fortsättning följer 2011.

väntar toppstammade mingun otåligt på henne 
nere i Danmark. Att sen Pias gamle trotjänare 
bit noble visat vägen för de nya - det tror jag 
glädjer tränaren lite extra mycket.      
 
Henrik engblom har flitigt rest land och rike 
runt. I höst har han kunnat glädjas speciellt åt 
totte. Inte dåligt av en häst runt 50 i handicap 
att vinna två fina lopp på Övrevoll. Det ena 
dessutom en final - där alla har laddat. Nästan 
100 000 har ramlat in på kontot. Importen 
John keats matchades även han fram tilll en 
seger i Norge. ”Henkes” hästar är på väg mot en 
säsong långt över miljonen intjänat.
bodil blomqvists hästar når över halvmiljonen 
under 2010. Araberna al raai och ManUel 
hör till våra bästa och på engelska fullblods-
sidan så har petit verdot visat häcktalang 
och raMbo`s cinderella vann nyligen på 
Övrevoll.    
 

Al Raai och Anna Pilroth

Christer Hederud personifierar ”ensam är stark” 
eller är det hans ögonsten Flashline som 
förstår att här gäller det att se till så husse och 
matte får något att vara stolta över. I sann Hede-
rud stil åks det flitigt till Täby. Två lördagskomber 
i juli vanns i ögonfägnande stil. Nu i oktober 
har det blivit två mersmakande andraplatser 
och fler resor är planerade innan året tar slut. 
Nästan 150 000 har det blivit under året.  

Lennart Jarvén har heller inget stort stall. Len-
nart har kunnat glädja sig åt att samtliga hästar 
startat under hösten. Störst framgång har 
”ynglingen” i gänget haft. Jag tänker på lista 
lightning.  många bra spurter resulterade nu 
senast i en fin vinst på Jägersro. och det kändes 
nog lite extra gott i Lennart när det var Kalindi 
som måttade in fyraåringens säkra spurtvinst.

Susanne Sivrup-Rosenqvist kan se tillbaka på ett 
år som de flesta nybakade tränare får. mycket 
jobb med ett begränsat material. Hösten har 
varit bra för stallets mestvinnande häst Mid-
night eagle. Två fina vinster har det blivit och 
en mängd placeringar. Dessutom finns formen 
kvar och vintern kan bli inkomstbringande. Fina 
stoet birdie har vunnit och sen har tvåårige 
phYXiUs visat talang för gamet. Tre starter gör 
att treårssäsongen börjas från en högre nivå 
än annars hade varit fallet. Formtalet 62 är 
välförtjänt. 
 

hösten 2010 lovar gott 
inFör galoppsäsongen 2011.
2010 kan snart läggas till handlingarna. 
två väldiga framgångar sticker ut lite extra. 
amatörtränaren som köper ett par hästar 
i england och kommer hem med ett par 
stjärnor. proffstränaren som på rekommen-
dation får möjlighet att träna en knippe 
araber utan synbara meriter. tre av dessa 
kommer att dominera svensk arabsport 
fullständigt.
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hej alla!

Nedan en liten redovisning från anläggningen 
med personal. vi har en hel del vi kommer att 
försöka få färdigt till säsongs start 2011 men en 
del kommer vi att jobba med efter hand.

bevattningen och gräsbanan 
är prio 1.
vi håller i skrivande stund på med förbättrings-
åtgärder på gräsbanan. vi har skalat av grässvå-
len och renoverar underlaget för att sedan lägga 
tillbaka det etablerade gräset vilket vi hoppas 
skall ge gott resultat för kommande tävlings 
säsong. Säsongens myckna regnande har ju 
ställt till det med skötsel och återhämtningen av 

anläggningen informerar
gräset men fördelen är att vi nu har kunnat se 
var vi bäst skall gräva så att säga.

vi kommer även ta in en entreprenör som kom-
mer att skära bana på djupet vilket gör att gräset 
kommer må gott under vintern. vad gäller be-
vattningen håller vi på att kika på hur vi bäst gör 
så att vi skall kunna få en bevattning som man 
kan utveckla ännu mer i framtiden. vi tjuvstartar 
arbetet redan nu med att gräva fram huvudled-
ningen från gamla bevattningen. Träningsbanan 
är med detta arbete stängt framöver.

vi håller på att räkna på 20 extra boxar till stall-
området. Även området runt stallarna kommer 
att förbättras. Tillbygget av det extra omkläd-
ningsrummet tog lite tid att få färdigt men med 
tanke på resultatet var det värt det. vi har nu ett 
fint rum som kan kombineras i tävlingsverksam-
het och som minikonferensrum.

Utomstående intressenter har hittat till vår fina 
anläggning och vi har fått förfrågningar om att 
hyra ut anläggningen till andra intressen helt 
utanför galoppen. Det är allt ifrån utställningar, 
jubileumsträff  till musikevenemang. med tanke 
på att vi själva bara använder området 8 dagar 
så har vi en hel del dagar att dela med oss av. 
Dock med hänsyn att Galoppen ändå skall kunna 
växa. Förhoppningsvis så kommer det inte bara 
att generera pengar utan vi tror att det finns 
framtida spelare, hästägare och sponsorer i 
dessa arrangemang.

Nästa år kanske det finns 2 Rixhästar i Göte-
borgsområdet om fler hittar till vår sport
och fina anläggning.

Ann Gillberg med personal
Göteborg Galopp

ranking av västsvenska 
hästar 31 oktober 2010. 

äldre hästar:
1.  Forward Planning (månsby) 79        
2. Daychan (Höiom) 75
3. Faahem (engblom) 74      
4. Apocal (Stern) 73
5. Cunami (engblom) 72
 Flashline (Hederud)    
 Singalullaby (olsson)
9. eatmydust (engblom) 71
 Propelino (Persson) 
10. Juvenlini (engblom) 69   

treåringar:  
1. Saint Sebastian (månsby) 72
2. Lord Devil (engblom) 66
3. victorian Art (Höiom) 65
 Zaphir (engblom)
5. Street Hero (engblom) 62
 evening Glow (Stern)

tvååringar:
1. Dundee (engblom) 75
2. Phyxius (S-Rosenqvist) 62
3. Legacy (engblom) 53
4. Hidden Fairytale (Jahreskog) inget ännu
5. Whatacat (Höiom) inget ännu
             
                            
araber:
1. Al Dahis (Höiom) 82
2. Gharraa (Höiom) 74
3. manuel (blomqvist) 73
  Al Raai (blomqvist)   
5. Al Harith (Höiom) 71          

Rebel Heart riden av Mette Kjelsli vinner 

Calendar Girl först i mål riden av Anna Pilrot

Hösten har också varit rebel heart´s och 
Charlotta ericssons. Fyra raka ståtar valacken 
efter Heart of oaks med! och det har inte 
varit några turvinster heller. ”Rebellen” har 
varit upploppets kung och hans speed är av 
helt annat slag än den man normalt ser på en 
50-handicappare. Hästens allt i allo, Charlotta 
ericsson, har visat sig både kunna träna och 
rida. Inom räjongen finns också en av landets 
mest lovande unga ryttare. Jag tänker på Anna 
Pilroth. Kul också att fler och fler av räjongens 
tränare väljer att sätta upp Anna. 
 
Amatörsporten är stark i vår räjong. bland hös-
tens vinnare hittar vi Zavann Zaid, calendar 
girl, strictlY conFident och propelino. 
Dessutom har Kim Stern firat fantastiska fram-

gångar med apocal. Toppstam men Kim har 
verkligen hitta nyckeln till sin kompis. Över 
200 000 har sexåringen sprungit in under året. 

på rätt väg
Sportsligt sett går utvecklingen åt rätt håll i Gö-
teborg. Duktiga tränare, såväl proffs som ama-
törer, skapar respekt och beundran varhelst 
de tävlar sina hästar. Kan vi andra stötta dem 
med medel att köpa in bättre och fler hästar 
så finns förutsättningar att 2011 blir Göteborg 
Galopps bästa år hittills. vi kan alla börja med 
att köpa en andel i räjongens riXgalopphäst 
2011. Andelarna släpps troligen den 1 mars. Då 
hänger åtminstone undertecknad på låset.
 
Tack för i år. väl mött på galoppbanan 2011 
hälsar Lars-Inge Hägglund

Göteborgs Galoppsällskap tackar för 
året som gått och önskar alla en riktigt 

God Jul och Gott Nytt Ar!
Vi ser fram emot en spännande och 
händelserik galoppsäsong 2011.


