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Tävlingssäsongen 2011 har i 
Göteborg bjudit på fi n galoppsport 
med mycket välfyllda startf ält.

Göteborgsbanan har allti d lockat många 
hästägare, tränare, rytt are och hästar. 
Säsongen 2011 var inget undantag och även 
publikti llströmningen var god. Nyinköpta 
fi na tält har säkert bidragit ti ll att  stäm-
ningen på publikplats varit på topp trots det 
oft ast tråkiga vädret. 
 Under det gångna året drabbades Göte-
borg Galopp av synnerligen ogynnsamma 
väderförhållanden, först en extrem torka 
och under senare delen av sommaren ett  
osannolikt ihållande regnande. Väderleksför-
hållandena i kombinati on med rekordstora 
startf ält orsakade att  problem som ti digare 
kunnat bemästras nu plötsligt blev akuta.

Akuta problem
Under den extrema torkan visade sig den 
mängd vatt en vi kan få från kommunen vara 
helt oti llräcklig. Trots att  vår bevatt ningsan-
läggning byggts om under den gångna vin-
tern gick det inte att  undvika att  banan blev 
hård. Enda möjligheten att  säkra vatt enför-
sörjningen framöver är att  utvidga den be-
fi ntliga dammen och bygga en pumpstati on 
med automatstyrning. Tekniskt underlag är 
framtaget och off erter infordrade.
 Under den långvariga regnperioden där-
eft er blev slitaget på gräsbanan så kraft igt 
att  gräset på vissa utsatt a ställen inte kunde 
återhämta sig utan det var nödvändigt att  
förstärka med sand för att  upprätt hålla 
bärigheten. Vissa tränare var kriti ska mot 
denna åtgärd. Huvudproblemet fi nns tyd-
ligen i det underliggande lerlagret som vid 
långvarig nederbörd binder vatt net och gör 
att  grässvålen släpper från underlaget. Den 
långsikti ga lösningen anses vara att  man 
genom regelbunden dressning med sand 
höjer bankroppen med ca 30 cm.

 Även för träningsbanan har säsongens 
myckna regnande och de senaste kalla 
vintrarna med tjäle gjort att  bankroppen 
förändrats. Betydande mängder sand har 
fl ytt ats från banan ut i diken och dräne-
ringar. För att  skona gräsbanan har man 
tvingats ti ll att  i större utsträckning köra 
fordon på sandbanan, vilket i sin tur ökat 
slitaget på träningsbanan. Mer material och 
annan blandning måste läggas på för att  ba-
nan skall bli jämn. Sanden måste siktas för 
att  stenar skall tas bort. Vissa dräneringar 
måste förbätt ras.
 För närvarande fi nns 96 boxplatser vid 
banan. Med den positi va utveckling som 
skett  med fl er startande hästar framstår be-
hovet av komplett erande stallar som stort, 
vilket vi påpekade redan inför årets täv-
lingar. Under tävlingssäsongen 2011 kunde 
man med hjälp av ”provisoriska” gäststal-
lar hjälpligt klara situati onen. Bygglov har 
inhämtats och off ertf örfrågan utsänts för 
att  inför 2012 bygga 30 nya boxplatser.

Medlemsmöte
GGS arrangerade ett  välbesökt medlemsmö-
te den 7 november då vi gästades av Gunnar 
Werner, VD Svensk Galopp och Helena Gärt-
ner projektledare för Riksgaloppen.
 Utf allet av Riksgaloppen 2011 presente-
rades av Helena Gärtner som gav en utf örlig 
redovisning med stöd av en enkät ställd ti ll 
alla delägare. Projektet har verkligen under 
sitt  första år blivit en dundersuccé. Samtliga 
sju hästar såldes slut inom den bestämda 
ti den och nästan alla har vunnit. Många nya 
hästägare har ti llkommit och säger i enkäten 
att  deras intresse för galoppsporten har 
ökat och att  de kan tänka sig att  i framti den 
även äga häst på annat sätt .   
 Av de sju tränarna kom en från Göteborg 
nämligen Pia Höiom. Hennes häst Moss-
gorda blev näst bäst av de sju. Pia kommer 

”Ordförande har ordet”
att  delta även under 2012. Givetvis kommer 
alla medlemmar i GGS att  fortsätt a att  stött a 
henne. Även 2012 kommer sju hästar att  
säljas. Andelspriset kommer att  vara 350 kr 
och andelarna börjar säljas den 1 februari.
Gunnar Werner redogjorde för sina erfa-
renheter av säsongen 2011 och riktlinjer 
för verksamheten 2012. Han startade också 
upp en mycket livlig diskussion med mötes-
deltagarna kring hur man ser på banans 
utveckling fram ti ll 2020. 

Svensk Galopps höstmöte 2011
Vid SGs höstmöte den 22 oktober represen-
terades GGS av våra fullmäkti geombud  Rolf 
Persson, Anders Garbratt , Roland Johans-
son, Sewerin Ekman, Ronja Risberg och Lars 
Gradin.

Vid stämman fatt ades två beslut:
•  Det förslag ti ll förändring av föreningens 

stadgar som tagits fram av en vid årsmö-
tet ti llsatt  stadgekommitt é godkändes i en 
första läsning.

•  Det Mål- och Strategidokument som 
utarbetats på basis av grupparbeten vid 
ett  extra fullmäkti gemöte godkändes eft er 
vissa ändringar.

Informati onsärenden:
•  Rapport från hindersportens halvti dsut-

redning som rekommenderar att  hinder-
sporten skall leva kvar.

•  Aktuellt läge beträff ande ny Huvudstads 
bana

•  Sportslig inriktning 2012.
•  Riksgaloppen 2012

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

Sewerin Ekman

Hindersportens halvti dsutredning rekommenderar att  hindersporten skall leva kvar. Anna Pilroth på Between Friends 
slutade 5:a i Bertram Häcklöpning 20 augusti .



Primus motor även dett a år: HENRIK ENGBLOM. 
Denna ständigt närvarande tränare som kan det 
mesta. Hålla humöret uppe på TOTTE som vun-
nit över 70 000 under året. Varit med i klassiska 
sammanhang med DUNDEE. Andraplatsen i 
Jockeyklubbens Jubileumslöpning gav eko i ga-
loppsverige. Dundee har tjänat över 300´under 
året. Treåriga kompisen HICKORY GIRL bidrog 
med dryga 100 000 och imponerade stort vid 
några av segrarna. Även med de allra yngsta vi-
sade Henrik framfött erna. KANZEE GOLD fi xade 
ett  handicaptal på 72 och sprang in nästan 
200 tusen om vi räknar in bonusen. Och inte 
kan väl Henrik ”beskyllas” för att  ha en massa 
guldkantade härstamningar i stallet? Tvärtom, 
här presteras nästan allti d bätt re än förväntat. 
Så skapas en Championtränare på sikt. Och i 
söndags som grädde på moset. PUYOL vinner 
Aukti onslöpningen och en kvartsmiljon kronor! 
Verkligen en karamell att  suga på i vinter-
mörkret. Gratti  s Henrik ti ll en fantasti sk säsong.   
 
Runner-Up positi onen ti llhör PIA HÖIOM. Med 
stor ti llfredsställelse kunde Pia konstatera att  
hästarna för första gången drog in över miljonen 
ti ll sina ägare. Kronjuvelen bland hennes hästar 
naturligtvis GHARRAA. Mitt  perspekti v och kun-
nande om arabhästar är begränsat, men inte har 
vi sett  bätt re arabfl icka på våra breddgrader? 
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Henrik går 
i ”vintervila” 
med kulltoppar 
i stallet. 

Text av Lars-Inge Hägglund, Daychan myser.

Nästan en halv miljon blev det på kontot och 
ändå fi ck Pia inte räkna in Gharraas storvinst i 
Frankrike, då stoet fl ytt ades ti ll annan tränare 
precis innan loppet.

MOSSGORDA har utvecklats under året. 77 
i tal ståtar han med. Och de Riksgaloppägare 
som fortsatt e i honom kan se framti den an 
med ti llförsikt. Undertecknad som ti llhör de 
opti misti skas skara, hoppas på en anmälan ti ll 
Täby Open Sprint nästa höst. 1150 meter gräs! 
Perfekta förutsätt ningar. Kom ihåg var ni läste 
det först!

Bland Pias övriga hästar så gladde DAYCHAN 
sina ägare med ännu en bra säsong. Dryga 160 
000 sprang grållen in. Säsongen avslutades med 
en stark viktoria i ett  häcklopp på Övrevoll. AL 
DAHIS var Pias fj ärde häst med över 100 000 
insprungit under året.  
 
LENNART JARVÈN har haft  ett  fi nt år. PECOI-
QUEN hitt ade sti len igen och hämtade hem 
dryga 100 000 under året. BODIL BLOMQVIST 

avslutade året på toppfi nt sätt . BETWEEN 
FRIENDS vann en FinalSteeplechase på härligt 
vis. Välhoppande och med Anna som suverän 
tempobedömare. W HELGE är ti llbaka! Det vi-
sade han senast på Jägersro vid en meriterande 
seger. SUSANNE SIVRUP-ROSENQVIST hade 
PROMISE ti digt i form och det gav fi na pengar. 
Sommaren blev inte vad man hoppats på men i 
höst har den kapable treåringen visat god form 
igen. CHRISTER HEDERUD har i FLASHLINE en 
galoppör lite utöver det vanliga. Täby Maraton 
var en uppvisning från start ti ll mål. Några sa 
att  Marti nez ”stal” loppet. Hur fel som helst. 
”Varsegod, häng på om du vågar och orkar” 
gnäggade säkert Maria och Christers ögonsten.  
ÅSA EDVARDSSON kunde under sitt  första år 
som proff s glädja sig åt KING MINOS återkomst 
plus en meriterande dubbel på Övrevoll med 
Zaidhästarna ZIT och ZAFIR. 
 
Många goda amatörhästar har utmärkt sig un-
der säsongen. LOTTA MÅNSBYS duo FORWARD 
PLANNING och SAINT SEBASTIAN har haft  ännu 
ett  toppår. Över en kvarts miljon har de båda 
galoppörerna sprungit in. Återigen visande att  
det inte är kvanti tet utan kvalitet som gäller i 
hästsporten. CAMILLA MOBERG har en sällsynt 
förmåga att  hitt a goda arabgaloppörer. JOSHUA 
BROWN har haft  ett  strålande år. Och det fi nns 
fl er dukti ga i amatörernas skara. Ingen nämnd, 
ingen glömd. 
 
Vi gläntar snart ti ll ett  nytt  år. Och plötsligt känns 
det som att  det är Göteborg Galopp som står för 
stabilitet och konti nutet i galoppsverige! Vi får 
ytt erligare en tävlingsdag 2012 och området har 
goda utvecklingsmöjligheter. En ny Riksgalop-
pör vid namn AIM HIGHER önskar vi lycka ti ll 
under året. Vi håller också tummarna för våra 
vänner i Skåne. Självklart skall det galopperas på 
Jägersro även i fortsätt ningen. Snart vet vi också 
placeringen av den nya huvudstadsbanan. Då tar 
galoppen full fart igen. Mot Göteborg Galopp 
som en självklar och uppskatt ad mötesplats för 
fullblod och människor.
 

På återseende
 
Lars-Inge 

Tävlingssäsongen 2011 summeras och det fi nns mycket att  glädjas åt som 
västsvensk galoppentusiast. Våra 7 professionella tränare har återigen 
överträff at föregående års siff ror. En uppgång på nästan 25% är samtliga 
delakti ga i. Nästan 4 miljoner har räjongens proff stränade hästar sprungit 
in och året är ännu inte slutsummerat.

Lott a Månsbys Forward Planning tog hem Göteborgs Hösthandicap den 2 otober

Gratti  s Henrik Engblom – Bäst i Väst!
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Anläggningen erbjuder kostnadsfritt  utställare att  sälja sina varor under 
tävlingsdagarna 2012. För mer info kontakta Anna Fischer eller Ann Gillberg. 

Anna Fischer, Ombudsansvarig och sportchefsassistent
e-post: anna.fi scher@galoppsport.se   Telefon: 08-506 366 00, 070-773 27 31

Ann Gillberg, Anläggningschef Göteborg
e-post: gbggalopp@gmail.com  Telefon: 0767-882801

SÖKES: 
Utställare under 
2012 års säsong

Vi välkomnar nya medlemmar! Blir du medlem 
nu inför 2012. Bland annat ingår prenumerati on av 
programmet ti ll Göteborg Galopp och ti dningen Galopp-
magasinet samt fri entré för två personer ti ll samtliga 
galoppbanor i Skandinavien. 
Medlemsavgift : 300 kr enskild medlem, 350 kr familj. 
PlusGiro: 68 00 26-2 eller Bankgiro 768-0150. 
Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress. 
www.goteborggalopp.se/GGS   
www.goteborggalopp.se/gg

Foto och grafi sk form: Charlott e Widell

God Jul & Gott Nytt År 
önskar 

Göteb� gs Galoppsä� skap

Poängställningen av Riksgaloppen 2012 
 PLATS STALL HÄST STARTER 1:A 2:A 3:A INTJÄNAT POÄNG

 1   Helios Street Band (IRE) 12 5 3 1 417 000  166
 2   Poseidon Mossgorda (IRE) 11 2 3 2 127 261  73
 3   Pegasos Sibenik (SWE) 9 1 - 2 127 110  64
 4   Nike Luckereno (GB) 10 2 1 1 105 600  61
 5   Zeus Silence is Bliss (IRE) 2 - 2 - 50 000  32
 6   Olympos Exodus (SWE) 2 - 1 1  104 200  28
 7   Artemis Freckenham Ted (GB) 6 1 - - 29 200  24


