
 2017 har varit ett fram-
gångsrikt år för de västsvenska 
hästarna, deras ägare och trä-
nare. Mer om detta kan du läsa på 
de kommande sidorna här i med-
lemsbrevet. 
 
 I maj hade vi premiär ovanligt 
tidigt, redan 7 maj. Detta hängde 
huvudsakligen ihop med att hin-
dersporten inte hade möjlighet att 
tävla på Bro Park och kommer 
inte att kunna göra så nästa år 
heller. 
 
 Familjedagen blev en lika 
stor succé i år som 2016, men 
denna gång var vi beredda! Tack 
vare den stora publiktillströmning-
en blev det många tusenlappar 
som ramlade in på marknadsfö-
ringskontot. Stor del av dessa 
pengar användes sedan för mer 
reklam för banan och lite extra för 
westerndagen i september. Denna 

dag hade dessutom föregåtts av 
den så oerhört välbesökta mon-
tern på Heden under ryttar-EM i 
Göteborg.  
 Tyvärr, tyvärr, tyvärr, regnade 
denna dag bort. Banan stod helt 
enkelt under vatten. Samma sak 
hände sedan på sista tävlingsda-
gen i oktober. Vattenansamlingar-
na på banan orsakades av ett ex-
tremt regnande och av att drä-
ningen med åren blivit tilltäppt 
och delvis grävts igen. Inte alls 
bra!  
 Nu är det dock utlovat från 
SGs sida att detta och mycket mer 
ska ordnas med inför 2018.  
 
Överst på åtgärdslistan står... 
 Dränering av gräsbanan 
 Dikningsarbeten 

 Toalettbyggnaden /-avlopp  

 Flakväxel 

 Kioskinventarier (i egen regi 
2018) 

 Reparation av railen 

 Reklamskyltar (LED) vid Björ-
landa-krysset och vid infarten. 

 Patrullkamera 
 
Andra aktuella saker är  
 Uppförande av maskinhall  

 Utbyggnad av bevattningsan-
läggning 

 Ommålning av startboxar 
 Reparationer av byggnader 

t.ex. måldomartorn  
 Ny stallbyggnad (ca 30 boxar) 

 Publikbyggnad + terrass med 
nya toaletter och servering. 

 
    Att vår anläggning fått en 
ny ansvarig kanske inte alla kän-
ner till, men sedan 1 november 

har Sven Rosenqvist tillträtt 
uppdraget. Tillsammans med Gor-
don Street, som ju ansvarar för 
själva gräsbanan, kommer han 
jobba för ett bättre Göteborg Ga-

lopp på alla plan.  
 
 SGs styrelse beslutade tidi-
gare i år att sport och marknad 
ska bli en gemensam enhet i 
syfte att ytterligare öka fokus inför 
kommande omreglering och på 
SGs fyra fokusområden hästägare, 
spel/spelbolag, publik (fysisk & 
digital) samt event/sponsring.  Till 
följd av det beslutet har vår egen 
Carl Strand blivit satt som till-
förordnad på tjänsten. Vi hop-
pas och tror alla att det blir ett lyft 
för SGs organisation. 
 
  I och med att Carl åtog sig 
uppdraget, tvingas han lämna 
posten som vår ordförande. Su-
sanne Sivrup-Rosenqvist kliver 
således upp och tar hans plats. 
GGSs styrelse bad Lotta Månsby 
att ta plats som vice ordförande 
efter Susanne, vilket hon accepte-
rade. Den nya styrelsekonstellat-
ionen kommer att gälla fram till 
nästa årsstämma, dvs 27 januari 
2018.  
 
 

Med bästa hästningar, 
 

GGS 
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Seger i Svenskt Derby, Svenskt  Oaks och 
Stockholm Cup International .(Grupp 3)  
 
Dorcia ägs av Stall QC. Tränad av årets 
svenske och  skandinaviske tränarchampion 
Lennart J:r Reuterskiöld. Carlos Lopez red. 
 
Bakom stallpseudonymen finns Roland Jo-
hansson, tidigare styrelsemedlem i Göte-
borg Galopp och numer ledamot i Svensk 
Galopp s styrelse. 

Seger i Norskt St Leger, den första klassika segern på många år för en 
häst tränad i Västsverige. Tränas av Lotta Månsby,  Nödinge. Ägs av 
Stall Häst Vett. 
Lotta blev dessutom vinstrikaste 
göteborgstränare på hemmabanan 
Göteborg Galopp med insprungna 

SPECIALE DI GIORNO(IRE  

Det västsvenska galoppåret 2017 – en rekordsäsong! 

Seger i Grupp3-lopp för arabiska full-
blod på Newbury, England – Macallan 
tränad av Bodil Blomqvist och riden av 
dottern Anna Pilroth. Loppet heter The 
Royal Cavalry of Oman Clarendon 
Stakes. Macallan ägs av Stalll Apper-
itiffe och Bodil Blomqvist. 

Att sammanfatta galoppåret 2017 kortfattat är inte det lättaste. Framgångarna har varit omfattande  hur  man 
än räknar men å andra sidan därför desto roligare att försöka sig på att beskriva. Trots att säsongen ännu inte 
är avslutad har säsongen inneburit ett rejält uppsving för hästar tränade och ägda i Västsverige.  

Fastän säsongen ännu inte är avslutad kan man redan konstatera att året har inneburit stora framgångar för den 

Bilderna är från vinsten i Svenskt 
Derby. Tagna av Stefan Olsson/Svensk 
Galopp 

Bilderna ett och två från issuu.com/thearabianracehorse. Bild tre är från 
Årets Hästgala där Macallan korades till Årets arabiska fullblod 2016. Bodil, 
Anna och uppfödare/delägare Kerstin Kimfors är med på bilden. 

Bild nr ett är från målgången i Norskt St Leger 22 oktober.  
Jacob Johansen segerjockey. Foto Ovrevoll.no. Bild två är från seger i en 
treårslöpning på Göteborg den 30 juli.  
Foto Stefan Olsson/Svensk Galopp. 

Västsvenska storloppssegrar 
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När det gäller vårt tränarkollektivs sammanlagda resultatut-
veckling blir den nog svår att överträffa i närtid. I pengar 
handlar förbättringen faktiskt om miljoner. Men man vet ju 
aldrig förstås! Siffrorna gäller lopp på alla banor både i och 
utanför Sverige. Vinnarbilderna från Göteborg. 

Pia Höioms Ishraaq vinner med 
Josefin Landgren  7 maj 

Årets säsong  har inte bara inneburit ett rekordre-
sultat för flera av våra aktiva. När detta skrivs pågår 
fortfarande en jämn kamp om vilken göteborgsträ-
nare som kommer att ha tjänat mest pengar under 

2017. Detsamma gäller antal  segrar. 
Det är mycket jämnt mellan Anette Stjernstrand och  
Bodil Blomqvist. Återstår en del tävlingar och i  skri-
vande stund (20/11) är läget följande. 

Insprungna pengar 

När det  gäller insprungna pengar (inklusive hästägarbonus) 
leder just nu Anette Stjernstrand med 1 304 083 kr före Bodil 
Blomqvist med 1 231 579. 

Propelino och Christopher 
Roberts tillsammans med 
Rolf Persson och Christine 
Palmgren. 

Fiftyshadesfreed och Mar-
tin Rodriguez tillsammans 
med Lennart och Lena Jar-
vén. 21 maj. 

Allt är inte avgjort ännu  

Not: Henrik Engblom är inte längre licensierad på GG, men är medräknad för 
att kunna jämföra med fjolåret. 
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Västsvenska champions på Göteborg Galopp 

- och fler bilder på hemmavinnare 

Vinstrikaste tränare 

(inkl bonus) 

 

Lotta Månsby  
237500 kr 

Tam O'Final tränad av Christer He-
derud vinner 21 maj 

Åsa Edvardssons Zafir Zaid med 
Cornelia Hartsmar vinner 2 juli 

Snart är det nytt år igen och dags för ny medlemsavgiften! 

 350 kr för enskild medlem  Plusgiro 68 00 26-2  

 400 kr för familjemedlemskap. Bankgiro 768-0150 
 
 Som medlem i GGS blir du inte bara en del av en trevlig  gemenskap, du kan även påverka galoppsportens 

framtid genom att göra din stämma hörd.  
 Du får fri entré för en person (familjemedlemskap två personer) till samtliga galoppbanor i Skandinavien  

under 2018, värde 800 kr bara för de svenska banorna). 
 Program till årets tävlingsdagar på Göteborg Galopp direkt hem i brevlådan  med 25% rabatt. Istället för 

ord.pris 30 kr/program inom Sverige, och 37,50 kr till utlandet, betalar ni 22,50 kr resp  28 kr.  
 

Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress.  Vid familjemedlemskap, ska alla personers namn meddelas, 

med angivande av huvudmedlemmen. Dessa uppgifter kan även skickas in 

på info@goteborgsgaloppsallskap.se om inte utrymme finns vid betalningstillfället.  

Mr Metallica som  tränas av Susanne 
Sivrup-Rosenqvist vinner den 30 juli 

Segerrikaste tränare 

 

Annette Stjernstrand 

3 segrar 

2 andraplatser, 4 tredjeplatser 

Vinstrikaste häst 

 

 

Vallance Road (GB) 

143 250 kr 

Segerrikaste häst 
 

Roman Princess (FR) 

2 segrar 

1 andraplats, 0 tredjeplatser 


