
 Man har inte kunna undgå 
att läsa och höra om allt stök 
som varit inom galoppen i 
Sverige de senaste månader-
na. Allt ifrån styrelseavhopp 
till VD rekrytering.                                  
 Från GGS styrelses sida, 
känner vi att det är otroligt 
tråkigt att vi hamnat i denna 
situation, vilket absolut inte 
gagnar vår fina sport. Focus 
borde istället ligga på framti-
den och hur vi hanterar de 
stora förändringar vi ändå står 
inför i samband med avregle-
ringen av spelmarknaden. 
 Att galoppen måste göra 
förändringar inom sin organi-
sation för att kunna möta de 
nya krav som vi står inför skil-
jer sig inte mot hur andra fö-
retag och organisationer får 
göra i motsvarande situation. 
Men förändringar skrämmer 
oerhört, speciellt till en bör-
jan. ”Man vet vad man har 
men man vet inte vad man 
får.” 
 GGS kommer att fortsätta 
kämpa för en enad galopps-
port så gott det går. Ensam är 
inte alltid stark, oavsett vilken 
bana vi "bekänner" oss 
till. Ska galoppen kunna ut-
vecklas, behöver vi varandra 
och enas vi inte på barrikader-
na och kliver ner från våra 

höga hästar som kallas 
"Prestige" och "Makt", riske-
rar vi att sporten långsamt 
kommer att dö. 
 Så låt oss istället samlas 
under parollen: ”Hej och väl-
komna till Svensk Galopp!” 

 
Hur ser då den närmaste ti-
den ut för Göteborg Galopp 
och vårt sällskap? 
 Vi inledde året med att 
hålla årsstämma i januari. Då 
valdes ny styrelse som i mångt 
och mycket är oförändrad 
men med några nytillskott. I 
mittenuppslaget kan ni läsa 
mer om respektive person. 
 I mars kommer vi tillsam-
mans med Ale Djurklinik att 
hålla seminarie i galopp och 
hinder med den legendariske 
Göran Yogi Breisner. Läs mer 
om detta på sista sidan! 
 I maj planerar vi för ett 
medlemsmöte.  Vi pratar då 
om kommande säsong, gjorda 
och kommande upprustnings-
arbeten på anläggningen. Re-

presentant för SG kommer att 
medverka och berätta om 
tankarna för Göteborg Ga-
lopp. Tillåter vädret, grillar vi! 
Mer info om detta och exakt 
datum kommer längre fram. 
 Som kanske några av er 
redan uppmärksammat kom-
mer den första tävlingsdagen, 
20 maj, inte att bli av. Detta 
beror på att de dräneringsar-
beten som görs under våren 
kommer att påverka gräsba-
nan i sådan utsträckning att 
man inte räknar med att den 
ska vara återställd till 
dess. Tråkigt, men vi ser fram 
emot en fin bana med bra 
dränering och inga fler in-
ställda höstgalopper. 
 Årets familjedag kommer 
att äga rum 19 augusti då 
också Göteborgs Stora Pris går 
av stapeln. Åby-dagen blir 
troligen om vanligt i juli och 
Westerndagen hoppas vi på i 
september. 
(Vi reserverar oss för eventuella 
förändringar i dessa uppgifter.) 
 Så till sist, låt oss göra 
2018 till det bästa galoppåret 
hittills för Göteborg Galopp 
och kom ihåg varför vi håller 
på med denna sport på ett 
eller annat sätt, Vi gör ju detta 
för att det är det roligaste vi 
vet!  

måndag den 19 februari 2018 

MEDLEMSBREV 

Har du missat betala 
medlemsavgiften för 
2018? 

 350 kr för enskild 
medlem 

 400 kr för familje-
medlemskap. 

 

Plusgiro 68 00 26-2  

Bankgiro 768-0150 

Vid betalning så glöm 
inte att ange namn, 
adress, telefon och e-
postadress.  

GGS på webben 
 

FB-sida:  

GGS Göteborgs 
Galoppsällskap 

 

Hemsida:  
goteborgsgaloppsallskap.se 

TÄVLINGSDAGAR  
2018  

   MAJ 20        
   JUN 17    
   JUL    1         
   JUL 29   
   AUG 19          
   SEP 16   
   SEP 30         
   OKT 21   

”HEJ OCH VÄLKOMNA TILL SVENSK GALOPP!” 

Under planering: medlemsmöte i maj!  
Mer info om detta kommer längre fram. 



  

  

Susanne Sivrup-Rosenqvist 
Ordförande (2018) 
 
Susanne är proffs-
tränare på egen 
gård i Älvängen 
tillsammans med 
man och barn.   
Började med 
ponnygalopp -89, 
blev amatörtränare -94 och därefter 
proffstränare 2010. Arbetar hårt för att få 
vår bana att utvecklas till något stort och 
för att sprida intresset för vår fantastiska 
sport vidare till andra. Susanne ansvarar 
för ponnygaloppen i Göteborg och sitter 
också med i valberedningen för Svensk 
Galopps styrelse. 
_______________________________ 
 
Åsa Edvardsson  
Vice ordförande (2018-2019) 

Åsa är proffsträ-
nare med f.n. sex 
hästar i stallet i   
Brålanda i Dals-
land. Hon arbetar 
även som lärare, 
just nu på lågsta-
diet. Tidigare även yrkesgymnasielärare 
och galoppinstruktör på Nuntorps Natur-
bruksgymnasium. Åsa är också kommun-
politiker och sitter som ledamot olika 
nämnder, liksom i Brålanda företagarför-
eningen.  Åsa sitter också på ett fyllnads-
val i SG:s styrelse. 
_______________________________ 

Lars Gradin 
Sekreterare (2017-2018) 
 
Lars har jobbat 
under flera år i 
styrelsen och för 
galoppsporten i 
Göte borg. Han är 
andelsägare i häs-
tar hos Pia Höiom och hobbyuppfödare.  
Han missar ogärna en tävlingsdag på vår 
bana. Sitt levebröd förtjänar han på 
Volvo IT där han är systemutvecklare. 

Caroline Muller-Roussel 
Kassör (2018-2019) 
 
Caroline har ett 
mångårigt enga-
gemang inom 
galoppsporten 
men är just nu 
är utan galopp-
häst.  Under 
våra tävlingsda-
gar på GG är ringmaster, samt hjälper SG 
att rekrytera vissa tävlingsfunktionärer. 
Yrkesmässigt är hon entreprenör och 
ekonom, och har många år inom import 
och grossistverksamhet. Caroline ansva-
rar för GSS hemsida, FB-sida och skriver 
medlemsbladet. 
_______________________________ 
 
Lotta Månsby 
Ledamot (2018-2019) 
 
Lotta är veteri-
när med specia-
listkompetens i 
hästens sjukdo-
mar. Hon äger 
och driver Ale 
djurklinik, 
Göteborgsområdets största hästklinik, 
med maken Mikael Svedberg. Största 
delen av sin fritid lägger Lotta på sina 
hästar och på galoppsporten. Hon har 
amatörlicens som galopptränare och har 
häst i träning, samt är uppfödare.  
_______________________________ 
 
Christer Hederud 
Ledamot (2017-2018) 
 
Christer har varit 
proffstränare 
drygt 35 år, varav 
10 år i Norge mel-
lan åren 1985 och 
1995, en otroligt 
fin och lärorik tid. 
Han är även hästägare och har fött upp 
ett antal hästar. Sedan länge finns han i 
Kungsbacka. Tror på en framtid för 
svensk galopp i Västsverige.  

Stig Pilroth  
Ledamot (2017-2018) 
 
Efter många år 
inom galopps-
porten,  avslu-
tade han sin 
tränarlicens 
2004 då sambon 
Bodil Blomqvist 
tog över stallet i 
Vedum. Med sitt hjärtat i Göteborg, var 
han en av flera drivande krafter till eta-
bleringen av vår fina bana på Hisingen. 
Engagemanget är lika starkt som förr.  
_______________________________ 
 

GGSs representation i  
Svensk Galopps fullmäktige. 
 

Ordinarie ledamöter: 

Susanne Sivrup-Rosenqvist 

Christer Hederud 

Stig Pilroth 

Lotta Månsby 

Lars Gradin 

Caroline Muller-Roussel 
 

Suppleanter för dessa 

Henrik Engblom  

 Christoffer Andersson Rönnlund 

 Anne-Beth Thörn 

tisdag den 2 maj 2017 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYREL-
SELEDAMÖTERNA HITTAR NI PÅ 
HEMSIDAN:  
goteborgsgaloppsallskap.se 

2018 års styrelsemedlemmar i GGS  



måndag den 19 februari 2018 

Champions 2017 i GGS 

Segerrikaste Amatörtränare slätlöp  Lotta Månsby 18 (5-7-2) 

Segerrikaste Proffstränare slätlöp  Bodil Blomqvist 104 (15-6-15) 

Segerrikaste Hindertränare  
Susanne Sivrup-
Rosenqvist 

5 (2-0-1) 

Segerrikaste ArabIska fullblod  Macallan 7 (3-2-0) 

Segerrikaste Engelska fullblod  Mr Metallica   8 (4-0-1) 

Segerrikaste Hinderhäst  Mr Metallica   5 (2-0-1) 

Segerrikaste Ägare  Mortensen Nathalie 14-18-14 

Segerrikaste Jockey  Anna Pilroth 145 (15-12-17) 

Segerrikaste Amatörryttare  Charlotta Ericsson 15 (1-0-1) 

Traditionen är återupptagen… Medan ankra sällskap utser sina vinstrikaste 
champions tar vi de segerrikaste! Huvudkriteriet är att man måste vara med-
lem i Göteborgs Galoppsällskap, att  licens-/hemmabanan är Göteborg Galopp 
samt att vi räknar prestation på både svenska och utländska banor. 

Henrik Engblom 
Suppleant (2018) 
 
Henrik är både jock-
ey och tränare med 
ca 20 hästar i trä-
ning och åker fram 
och tillbaka mellan 
gården i Dalsland 
och stallet i Enkö-
ping/Bro. Erfarenhet från galoppsporten är 
minst sagt gedigen och har fått galopp-DNA 
från både fadernet och modernet. Henrik 
sitter med i sportkommittén.  
_______________________________ 
 
Christoffer Andersson Rönnlund 
Suppleant (2018) 
 
Christoffer är rätt ny 
inom galoppen och 
kom in på den här 
banan hösten 2016 
då hans dottern 
Evelina började 
tävla.  Han är även 
med i Svensk Ponnygalopps föräldragrupp 
som en av två representanter från Göte-
borg. Han hoppas genom aktivt delta-
gande kunna bidra till att ponnygaloppen 
fortsätter den positiva trend vi sett senaste 
året  och att stärka gemenskapen mellan 
våra tre banor både stort och smått. Ser 
även fram emot att få vara med och ut-
veckla Göteborgsbanan i sin helhet. 
_______________________________ 
 
Anne-Beth Thörn  
Suppleant (2018) 
 
Amatörtränare sen 
1979 och även ridit 
en del amatörlöp. 
Var med i styrelsen 
som tog över Väst-
svenska Galoppsäll-
skapet , sedan det 
under många år styrts av Skånska Fältritt-
klubben. Detta var i samband med att galop-
pen lades ned på Åby 1976, och sedan arbe-
tat i styrelsen för VGS tills banan kom till i 
Säve 2002. 



måndag den 19 februari 2018 

Clinic med inriktning på galopp och hinderryttare 

GRATIS FÖR GGS-

MEDLEMMAR!  
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älle

r å
hörarplats 

på 
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ndagen.) 


