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Tävlingssäsongen 2012 har i Göteborg 
bjudit på fi n galoppsport med mycket 
välfyllda startf ält. Göteborgsbanan har 
allti d lockat många hästägare, tränare, ryt-
tare och hästar. Säsongen 2012 var inget 
undantag och även publikti llströmningen 
var god. 

Tyvärr blev säsongen rumphuggen då 
tävlingsdagarna den 7 och 21 oktober fi ck 
ställas in på grund av det kraft iga regnan-
det. Väderleksförhållandena i kombinati on 

”Ordförande har ordet”
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säkringen av vatt enförsörjningen genom 
att  utvidga den befi ntliga dammen och 
bygga en pumpstati on med automatstyr-
ning undveks problemet med hård bana 
genom välvilligt bistånd från högre makter. 
Den långvariga regnperiod som vi i stället 
fi ck skapade emellerti d andra problem. 
Slitaget på gräsbanan blev eft erhand så 
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med rekordstora startf ält orsakade att  
problem som ti digare kunnat bemästras 
nu plötsligt blev akuta.

Akuta problem

Fjolårets extrema torka upprepades inte så 
trots att  SG nonchalerat den nödvändiga 

kraft igt på vissa utsatt a ställen att  gräset 
inte kunde återhämta sig. Åtgärder på kort 
sikt var att  hålpipa och förstärka med sand. 
Startboxarna fl ytt ades och man railade ut i 
början av upploppet. Under sensommaren 
kom dock så mycket regn att  lerskiktet un-
der grässvålen svällde så kraft igt att  gräset 
släppte på stora ytor. Det gick inte att  köra 
med maskiner för att  avvatt na utan att  
banan kördes sönder. Den långsammare 
ti llväxtt akten under hösten gjorde också 
att  gräset hade svårt att  läka ihop och 
etablera sig på nytt . När banan under vissa 
perioder ti ll stora delar stod under vatt en 
var man alltså ti ll slut tvungna att  ge upp 
och med hänsyn ti ll säkerheten för män-
niskor och djur ställa in tävlingarna.

På lång sikt måste bankroppen försikti gt 

höjas genom toppdressning med såväl 
sand som jord.

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  banan 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 
behovet av komplett erande stallar som 
stort, vilket GGS påpekat redan inför 
2011 års tävlingar. Eft ersom inget gjorts 
var man under tävlingssäsongen 2012 
liksom året innan tvungna att  med hjälp 
av ”provisoriska” gäststallar hjälpligt klara 
situati onen. Förhållandena var emellerti d 
om möjligt ändå förskräckligare än under 
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2011 och ”gäststallarna” oft a översväm-
made. Redan för ett  år sedan sades att  
bygglov hade inhämtats och off ertf örfrå-
gan utsänts för att  inför 2012 bygga 30 nya 
boxplatser!!!

Medlemsmöte

GGS arrangerade den 20 november för 
tredje året i rad ett  välbesökt medlems-
möte och gästades denna gång av Svensk 
Galopps ledningsgrupp, Klas Lundgren, 
Nicholas Cordrey, Helena Gärtner och 
Göran Terninger.
På agendan stod:

• Svensk Galopp. Ekonomisk rapportering.
• Erfarenheter från 2012 och riktlinjer för
   tävlingsverksamheten 2013.
• Riksgaloppen 2013.
• Marknadsföringen av Göteborg Galopp.
• Plan för utveckling av galoppsporten i 
   Göteborg.

Klas Lundgren, nybliven VD för Svensk 
Galopp, redogjorde för den ekonomiska 
situati onen för Svensk Galopp och beho-
vet av kraft iga åtgärder för att  undvika 
fortsatt a underskott . 

Klas har vidare aktualiserat frågan om 

långti dsplanering och visioner för den 
svenska galoppen. Han har i det samman-
hanget bett  styrelsen för GGS att  bidra 
med idéer för att  ta fram en plan för ut-
vecklingen av galoppsporten i Västsverige. 

Som vanligt ställdes ett  stort antal frå-
gor ti ll de inbjudna gästerna och den eft er-

följande diskussionen var livlig. Behovet av 
framti da investeringar på banan bl.a. för 
att  förbätt ra såväl tävlings- som tränings-
banan engagerade medlemmarna liksom 
frågan varför ingen av riksgaloppörerna 
2013 kommer att  tränas i regionen.

Vidare konstaterades det att  de första 
galopptävlingarna i Sverige ägde rum den 
21 september 1814 på Heden i Göteborg. 
Det fi nns därför ambiti oner att , om eko-
nomin medger det, fi ra 200-årsjubileum 
i Göteborg på ett  publikatt rakti vt sätt  ti ll 
nytt a för hela Galoppsverige.

Svensk Galopps höstmöte 2012

Vid SGs höstmöte den 12 oktober repre-
senterades GGS av våra fullmäkti geombud 
Rolf Persson, Anders Garbratt , Roland 
Johansson, Ronja Risberg, Bosse Magnus-
son och Lennart Lönneby.

Vid stämman fatt ades beslut att  genom-
föra Nati onaldagsgaloppen 2013.

Informati onsärenden:
• Ekonomiskt utf all i enlighet med budget.
• Huvudstadsbanan
• JTG frågan.
• Omläggningen av Täbys dirtt rackbana.
• Investeringsbehov för Göteborgsbanan.

Synpunkter framfördes beträff ande 
Göteborgsbanan. Bland annat kriti serades 
hästt ransportparkeringen som anses rörig 
och banan som anses ha försämrats de 
senaste åren. Dessutom nämndes den i 
mångas ögon bristf älliga marknadsföring-
en av Göteborg Galopp liksom behovet av 
förbätt ringar för publiken.

Sewerin Ekman

Ordförande Göteborg Galoppsällskap

Tävlingsdagar 2013 på Göteborg Galoppbana. Söndag 12 maj, 
Söndag 2 juni, Söndag 23 juni, Söndag 14 juli, Söndag 28 juli, 
Söndag 18 augusti, Lördag 24 augusti, Söndag 8 september.

Tävlingsdagar 2013 på Göteborg Galoppbana. Söndag 12 maj, 
Söndag 2 juni, Söndag 23 juni, Söndag 14 juli, Söndag 28 juli, 
Söndag 18 augusti, Lördag 24 augusti, Söndag 8 september.

Vi välkomnar nya medlemmar 
till Göteborgs Galoppsällskap! 
Bland annat ingår prenumeration av 
programmet till Göteborg Galopp och 
tidningen GaloppMagasinet samt fri 
entré för två personer till samtliga 
galoppbanor i Skandinavien. 
Medlemsavgift: 300 kr enskild medlem, 
350 kr familjemedlemskap. 
PlusGiro: 68 00 26-2 eller Bankgiro 768-0150. 
Ange namn, adress, telefon, mobil och mail.
www.goteborggalopp.se/GGS   
www.goteborggalopp.se/gg

God Jul & Gott Nytt År
önskar styrelsen på Göteborgs Galoppsällskap!



När man sätt er sig ner och blickar ti llbaka 
på säsongen som gått  så förbleknar dock 
det rumphuggna intrycket i snabb takt. 
Det fi nns mycket att  komma ihåg från de 7 
tävlingsdagarna. 

Man ska spara det bästa ti ll sist heter 
det, men jag väljer att  vara tvärsemot 
och skriver några ord om Entangle så här 
i början av säsongsammanfatt ningen. 
Dessutom kan jag knappast tänka mig en 
mer lämplig ingressbild.

Det norska superstoet, tränad av 
Skandinaviens tränarnestor Arnfi nn Lund,  
gjorde oss den äran att  komma ti ll och 
segra i Göteborgsbanans största lopp. 
Göteborg Stora Pris. Nu blev väl inte seger-
marginalen så stor som förväntat, men för 
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henne inte helt passande banförhållanden 
i kombinati on med oväntat hårt motstånd 
gjorde att  loppet var mycket sevärt. Trots 
att  Entangle ti ll slut vann komfortabelt 
minns man ändå den envetet stridande  
tvåan i mål, Forward Planning, tränad av 
hemmatränare Lott a Månsby. Entangle 
har nu lagt tävlingsskorna på hyllan och 
ska ägna sig åt att  föda fram nya storstjär-
nor i framti den.

Årets säsong präglades som vanligt av 
mycket välfyllda startf ält. Göteborg må 
vara minsti ngen bland banorna i Skandi-
navien. Men i ligan antalet starthästar per 
lopp är Göteborg den obestridbare segra-
ren bland Skandinaviens galoppbanor. Ett  
stort antalet hästar per lopp ger dessutom 

att  spelintresset är högt. Det är å andra 
sidan svårti ppat av just samma anledning 
men det tycks som sagt inte skrämma bort 
spelarna.  

Här följer ett  litet urval från säsongen i 
form av bilder, text och stati sti k i salig 
blandning. Fastän säsongen blev så kort 
så får man sålla hårt bland godbitarna för 
att  de ska rymmas inom ett  begränsat 
spaltutrymme.  

Den 19:e augusti  hade vi fi nt besök av 
den legendariske hinderhästen Berthram. 
Han har som bekant sedan länge slutat 
tävla och lever nu att  lugnt pensionärsliv 
hos Birgitt a Paulsson i smäländska Bott -
naryd. 

Årets säsong på Göteborg Galopp blev ju som bekant rumphuggen då de två sista 
tävlingsdagarna måste ställas in på grund av det massiva regnandet vilket gjorde 
det fullständigt omöjligt att  genomföra tävlingar under såväl rätt visa och säkra 
förhållanden. För att  inte tala om de allvarliga skador som kunde åsamkats själva 
banan om det ridits 2 fulla tävlingsdagar då.       

Text: Lars Gradin, Sekreterare Göteborgs Galoppsällskap

Entangle med Jacob Johansen vinner Göteborgs Stora pris den 16/9.

Grafi sk form: Charlott e Widell



Han deltog både i presentati onen av de 
fem ekipagen såväl som i prisutdelningen 
i Berthram häcklöpning, loppet han fått  
uppkallat eft er sig.

Jockeychampion Annelie Hollstenius 
stadfäste championatet på Blues Mostly i 
V65-5 den 1:e september.

Annelie knep championti teln tack vare 
en tredjeplats mer än tvåan Carlos Lopez. 
Båda red in 5 första- och 5 andraplatser.
Annelie red sammanlagt in 340 050 kr.

Tränarchampionatet vanns av Henrik Eng-
blom. Här fi rar han segern i ARK Champion 
Cup den 29 juli fl ankerad av ägare i konsor-
ti et Champion Club. Loppet vanns av Like 
a Charm under dukti ga amatörrytt aren 
Fanny Olsson. 
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Henriks facit blev ti ll slut 4 segrar och
353 710 kr insprunget.

Följaktligen så vann Henrik också det 
interna championatet bland Göteborgs-
tränarna. 

Henrik Engblom  9
Mikalea Jahreskog  3
Bodil Blomqvist  2
Lennart Jarvén  2
Lott a Månsby  2

När vi räknar ihop Göteborgstränarnas  
segrar vid starter på alla banor 2012 
konstaterar vi att  Henrik även här kommer 
att  hamna i topp. Ställningen per den 2 
december 2012:

Henrik Engblom  28
Bodil Blomqvist  9
Pia Höiom  7
Mikaela Jahreskog  4
Lennart Jarvén  4

När man summerar året så kan man 
återigen betrakta säsongen som lyckad. 

Oavsett  om vi avser säsongen på Göte-
borg Galopp eller våra akti vas insatser.

När vi pratar om anläggningen Göteborg 
Galopp fi nns det dock en rad förbätt rings-
områden. De nämns mer i detalj på annan 
plats. Det känns dock vikti gt att  återigen 
påpeka att  vissa förbätt ringar bara måste 
ti ll för att  både kunna bevara och utveckla 
kvalitén på tävlings- och träningsverksam-
heten här på västkusten.   
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Hemmatränat i topp i Fred Armstrong Cup. Pamela 
Engelbrektsson och Royal Highness (innerst) med Fabienne 
De Geer i sadeln vinner knappt  före Dramati c Act.

Tiger Goddess och P-A Gråberg vinner Kopparmärra-
löpning före Sweet Baby Jane.

Tränarchampionatet vanns av Henrik Engblom. Här fi rar han segern i ARK Champion Cup den 29 juli fl ankerad av 
ägare i konsorti et Champion Club. Loppet vanns av Like a Charm under dukti ga amatörrytt aren Fanny Olsson. 

Jockeychampion Annelie Hollstenius stadfäste champio-
natet på Blues Mostly i V65-5 den 1:e september. 
På bilden ägare och tränare Tony Oscarsson. 

Berthram och Emperor i vinnarcirkeln den 19:e augusti . Emperor, som tränas av Are Hyldmo, vann Berthram häcklöp-
ning med hemmajockeyn Anna Pilroth i sadeln.


