
Mina vänner  
Året 2014 är snart över. 
Ett år som har inneburit oerhört mycket jobb för 

oss i styrelsen med fokus på att långsiktigt rädda 
kvar Galoppen här i Västsverige. 

Det känns som detta jobbet nu är gjort och att vi 
framåt kan fokusera på att få banan, träningsbanan 
och anläggningen i det skick vi vill ha dom i.  

Vi i styrelsen har under året suttit med i några 
olika utvecklingsgrupper tillsatta av fullmäktige och 
SG:s styrelse. 

Strategigruppen som haft till uppgift att arbeta 
om det bristfälliga strategidokument som fanns sen 
tidigare. 

Detta dokument är nu klart och har presenterats 
för SG:s styrelse. Det skall nu presenteras för varje 
sällskap och förankras där. 

Vi har med allt från vision, mission till mål och 
vilka verktyg som behövs för att nå dessa mål. 

Vi har också försökt titta in i framtiden kring vad 
som krävs för utveckling på sport- och spelsidan. 

 En annan grupp (en mycket viktig sådan för GG) 
är Helander-gruppen där vi har tittat på avtalen mel-
lan SG och sällskapen och vilka roller vi skall ha. 

Vi, tillsammans med SFK har ganska hårt drivit 
linjen om decentralisering vad gäller allt utom det 
sportsliga. 

Detta arbete är tyvärr inte klart ännu, men jag 
hoppas på att vi skall ha avtalen på plats första kvar-
talet 2015. 

 Det sitter just nu också två grupper och utreder 
hinder- och vintergaloppen. Detta är dock inget som 
påverkar säsongen 2015. 

 7 tävlingsdagar är spikade för nästa säsong. Vilka 
ser ni här intill. 

 Men, mina vänner, vi behöver bli fler i sällskapet. 
Ju fler vi är desto starkare blir vi. 

Så vi behöver värva både nya medlemmar och 
människor som vill engagera sig. 

Eftersom vi i styrelsen arbetat hårt mot SG känns 
det som vi tappat fokus på er medlemmar så det 
skall vi ändra på från och med nu. 

Vi har planerat in att vi skall ha lite gemensamma 
aktiviteter ute på banan under nästa år med start 
någon helg i mars. Återkommer med exakta datum 
för detta. 

Vi skall också tillsätta lite kommittéer där med-
lemmar kan engagera sig. Ni får gärna komma med 
förslag till dessa och hur ni skulle vilja engagera er. 

 Vill redan nu också påminna om årsmötet som vi 
kommer att ha en lördag i mars. 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att ni engage-
rar er i detta och om ni har några kandidater ni vill 
ha in i styrelsen anmäler dessa till valberedningen. 

I valberedningen ingår Åsa Edvardsson, 
(sammankallande) Rolf Persson och Anita Olsson. 

 Det är 5 ordinarie i styrelsen vars mandattid går 
ut och dom är Maria Lamm, Lennart Lönneby, Chris-
ter Hederud, Anders Garbratt och Carl Strand. 

En rejäl ommöblering kan ju alltså komma till 
stånd med så många vars mandat går ut. 

 Till sist vill jag önska er en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt Galoppår !! 

Carl Strand 

2015 års 
TÄVLINGS-
DAGAR!  
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Hej alla medlemmar! 
Nu när vi vet att vi kommer springa på vår fantastiska bana 2015 har jag fått några roliga uppdrag inför 2015 och jag ville skicka ut lite in-

formation om vad dessa innebär  
Förra året jobbade jag lite med marknadsföringen för vår bana och har nu blivit tillfrågad av Peter Gudmundson som är marknadsansvarig 

på SG, om jag vill sitta med i en grupp som har representanter från all banorna. Den ska jobba med just marknadsföring och hur vi kan göra 
våra storlöps dagar till något extra.  

Förra året jobbade jag lite med marknadsföringen för vår bana och har nu blivit tillfrågad av Peter Gudmundson som är marknadsansvarig 
på SG, om jag vill sitta med i en grupp som har representanter från all banorna. Den ska jobba med just marknadsföring och hur vi kan göra 
våra storlöps dagar till något extra.  

/Sofia Jidesten  

GGS Aktiviteter och Marknadsföring                                Mejlbrev från Sofia Jidesten, 11 december 2014 

Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp 

Roy Arne Kvislas Afaal blev årets vinnare av Göte-

borgs Stora Pris. Den 30 augusti får vi vem som 

blir vinnaren blir det för 2015. 

Grafisk form: Caroline Muller inspirerad av Charlotte Widell 



Hej alla medlemmar i GGS. 
Jag sitter som representant för Gö-

teborg i gruppen som skall utreda  vin-
tergaloppens framtid.  

Denna enkät gjordes av Charlotte 
Malmborg och har gått ut till tränarna i 
Stockholm. Nu bestämde vi i gruppen 
att samma frågor skulle ställas till alla 
tränare och medlemmar för att få så 
mycket information om vad galoppsve-
rige tycker om vintergaloppen och vad 
den betyder för verksamhet och galopp 
eller spelintresse.  

Nu har vi ännu inte  några siffror 
vad det beräknas kosta att hålla banan 
på Önsta öppen över vintern.  

Ett argument som framfördes mot  
vintergaloppen var att en riktig dirttrack 
som kan vara ett något bättre underlag 
för hästarna skulle kunna läggas om vin-
tergaloppen las ner. Nu är det nog inte  
möjligt om man inte  stänger galoppen 
under alla de månader på året som 

temperaturen går under noll och banan 
riskerar att frysa om den inte saltas.  

Det tycker nog de flesta blir ett 
långt uppehåll. 

Svara gärna med uppgift om du är 
ägare tränare spelare eller bara galopp-
entusiast. Med namn om du vill men 
det behövs inte. 

 
Maila 

lotta.aledjurklinik@telia.com  
eller skicka med post till  

Lotta Månsby  
Norra Kilandavägen 22  
44934 Nödinge 

 
Vi hoppas kunna komma ut med 

en nätenkät också i början av februari  
när vi förhoppningsvis har  alla siffror. 
Men till dess förse mig med åsikter. 
 

Hälsningar Lotta Månsby 

Enkät angående  

Vintergaloppen. 

  

1) Vilka fördelar ser du om Vin-
tergaloppen skulle läggas ner? 

 2) Vilka nackdelar ser du om 
Vintergaloppen skulle läggas 
ner? 

3) Har du diskuterat detta med 
dina hästägare och vad tycker 
de i sådana fall? 

4) Vilken påverkan positivt 
och/eller negativt skulle det har 
för dig om det blev så? 

GGS Aktiviteter och Marknadsföring  
Mejlbrev från Lotta Månsby, 10 december 2014 

Foto: Stefan Olsson / Svensk Galopp  
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   Enskilt medlemskap   300.- 

 

  Familjemedlemskap   350.- 

 Med familj avses personer mantalsskrivna på samma adress.  

 Familjemedlemskap ger en rösträtt vid årsmöte!   

 Endast närvararande medlems röst räknas. Fullmakt godtas ej.  

 

 Plusgiro 68 00 26-2 eller  

 Bankgiro 768-0150  

 

Vänligen skriv namn (samtliga personer vid familjemedlemskap), 

adress, telefon och e-postadress.  

Pssst! 
I mars är det årsstämma!  

För att ha rösträtt ska du ha 

varit medlem senast sex veck-

or före  stämmans avhållande.  
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