Göteborgs Galoppsällskap
M E D L E M S B L A D

•

www.goteborggalopp.se/ggs

NR 1. MA J 2 010

I år är det 200 årsjubileum!
År 1810 reds den första kända kapplöpningen i Sverige. Banan
låg i Partille utanför Göteborg. Detta vill vi fira lite extra i år!

För 2010 ingår följande medlemsförmåner!
• Tävlingsprogram för Göteborg Galopp hemskickat
• Medlemskort som ger fritt inträde till Göteborg Galopp, Jägersro
Galopp och Täby Galopp. Undantag 2-4 juli och 8 augusti på Jägersro
• Fribiljetter till Göteborg Galopp att dela ut till dina vänner
• Göteborg Galoppsällskaps Medlemsbrev
• Rabatt på GaloppMagasinet, fyra nummer per år (gäller inom Sverige)
• Rabatt på Best Western Hotell. Måndag t.o.m. fredag
•Rabatt på ATG Hästkliniker
• Rabatt på Dr Schaettes liniment, Hälsa&Helhet i Kungsbacka
• Rabatt hos Svensk Ridsport, Kungsbacka. Ej sadlar, stövlar, foder, spån
• Rabatt på världsledande Aloe Vera produkter. Didi KB. 0705-89089013
För mer info se www.goteborggalopp.se/ggs

Bli medlem i Göteborgs Galoppsällskap.
Medlemsavgift 300 kr enskild medlem
350 kr familjemedlemskap
PostGiro
68 00 26-2
Glöm inte ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress.
OBS! Nästa Medlemsblad mailas ut. För att du inte ska missa det
ber vi dig maila din adress även om du redan betalat medlemsavgiften. Maila till: kalle_sorgren@yahoo.com

”Ordförande har ordet”
NY ORGANISATION
Under 2009 skedde stora förändringar i den
svenska galoppens organisation. Medlemmar i den ideella föreningen Svensk Galopp
(SG) är numera de tre galoppsällskapen
Göteborgs Galoppsällskap (GGS), Skånska
Fältrittklubben (SFK) och Stockholms Galoppsällskap (SGS). I SG fullmäktige är endast
dessa tre föreningar representerade. SG:s
styrelse utses av fullmäktige. Inga platser är
reserverade för någon organisation.

i Sverige och därmed tillgodose sällskapets
ändamål. En viktig förutsättning är dock att
medlemsantalet som dessvärre sjunkit det
senaste året åter vänder uppåt och att medlemmarna aktivt utnyttjar sina möjligheter
till inflytande.

Ett av SG helägt bolag SGAB har bildats.
Detta bolag har därefter köpt Täby Galopp
AB av SGS och Göteborg Galopp AB av GGS.
Avsikten är att på ett mera samordnat sätt
än tidigare bedriva galoppsporten i Sverige.
En lösare koppling har man dock till Jägersro
där samarbetet mellan trav och galopp inom
JTG består.

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ordinarie ledamöter:

I och med att GGS har sålt sitt rörelsedrivande bolag till SG har föreningen inte längre
något operativt ansvar för galoppbanan eller
för tävlingsarrangemangen utan är en helt
ideell förening.
I föreningens stadgar står att sällskapets
ändamål är att:
• Tillvarata medlemmarnas intressen för
galoppsporten
• Verka för anordnandet av galopplöpningar
i Göteborg
• Verka för att bredda intresset för galopp
sport
Genom våra ombud i SG:s fullmäktige har vi
möjlighet att påverka galoppens utveckling

NY STYRELSE
Vid sällskapets årsmöte den 20 mars valdes
en ny styrelse, som efter att ha konstituerat
sig har följande sammansättning:

Suppleanter:

Sewerin Ekman
Anders Garbratt
Lars Gradin
Kalle Sörgren
Lars-Inge Hägglund
Lennart Jarvén
Roland Johansson
Bo Magnusson
Camilla Moberg
Rolf Persson
Marianne Jahreskog
Magnus Johansson
Ronja Risberg
Charlotte Widell

Styrelsen har haft ett första sammanträde
då man i första hand koncentrerade sig på
att skapa en slagkraftig organisation och att
finna formerna för sitt arbete. Vårt mål är att
förbättra kontakten med våra medlemmar
genom bl a medlemsutskick ett antal gånger
per år och med en ständigt aktuell hemsida.
Vi hoppas också kunna aktivera medlemmarna på olika sätt såväl på som utanför
tävlingsdagarna.

MEDLEMSNYTTA
Medlemskapet kommer från och med i år att
medföra ett antal förmåner. Några gäller generellt för samtliga galoppsällskap och några har
GGS tagit fram lokalt. Se närmare i faktarutan
ovan. Medlemskapet utgör dessutom som
tidigare nämnts en möjlighet att via GGS:s
representanter i SG:s fullmäktige påverka styrningen av svensk galopp. Det är viktigt att GGS
kan värva nya medlemmar eftersom antalet
medlemmar på sikt sannolikt blir ett av de kriterier som bestämmer hur många representanter sällskapet får i SG:s fullmäktige. Vi hoppas
till att börja med att de som valde att ligga lågt
under 2009 återkommer med friska krafter och
stödjer sällskapet genom att betala medlemsavgiften. Medlemskortet kommer sedan som
ett brev på posten.
TÄVLINGSSÄSONGEN
Tävlingssäsongen 2010 kommer liksom föregående år att bestå av 8 tävlingsdagar med
premiär den 16 maj. Speciell fokus på Göteborg kommer det att vara under juli månad
med tre tävlingsdagar, den 11, 18 och 25.
Prispengarna kommer att höjas betydligt i år.
I övrigt kommer upplägget att vara snarlikt
fjolårets. Med tanke på det mycket framgångsrika år vi då hade bör vi kunna se 2010
an med tillförsikt.
Jag hoppas att Ni känner Er lockade och att
vi ses snart.
Ordförande
Sewerin Ekman
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Rapport från anläggningen
ANLÄGGNINGEN
Vi har nu inlett ett samarbete med NCC som
möjliggör att vi kan börja färdigställa området kring anläggningen så som t.ex bullervallar. I första etappen har vi fokuserat på södra
delen som nu ramar in banan från Björlanda
leden. Vi skall även försöka ge publikparkeringen på övre delen en uppfrächning innan
premiären.

bottenplatta. Vi har som mål att det skall stå
färdigt till semestern. Istället har vi byggt om i
vågrummet och lite färg här och där har piffat
upp för våra Jockey´s i omklädningsrummet.
BANAN
Jag behöver nog inte säga något om vintern
här... När det torkat upp lite mer på gräset
och kringområdet skall vi inleda dräneringsar-

är en utmaning för att få gräset att spritta av
glädje och växtkraft.
INSPELNING
Strix Drama har varit i kontakt med Anläggningen för att se om man kanske filmar några
sekvenser på vår bana i och med en filmproduktion. Produktionen håller som bäst på
att gå igenom förutsättningarna. Det vi kan
säga är att det blir Åsa-Nisse, Galopp och en
Älg. Mer information om detta kommer på
Hemsidan.
Anläggningen med personal önskar alla
medlemmar välkomna till premiären och vi
hoppas att ni, precis som vi, ser vilken fantastisk anläggning med ytor och natur vi har
förmånen att förvalta. I och med omorganisationen går vi in i en ny fas som kommer att
göra så anläggningen och tävlingsverksamheten kan utvecklas än mer.

Ett nytt skjul för startboxförvaring

Som alla vet så har ju vintern varit lååång så
gräset på vallarna kommer nog tyvärr inte
hinna etablera sig till premiären så vi får leva
med jordvallar som under sommaren kommer
bli gröna, fina och lättskötta. Toaletterna för
publiken har målats om i lite gladare färger.
VILLAN
Även här har vintern ställt till det så tillbyggnaden för ett extra omklädningsrum om 70 m2
är försenat. Detta arbete påbörjas så snart
som möjligt med att schakta och gjuta för

betet på båda sidor om 1600 meters tarmen.
Vi kommer även dränera och dika ut längs
publikstaketet och ned mot södra kurvan. (upploppet) Med detta säkerställer vi
för publiken som nu inte kan hänga över
staketet och dräneringen rustas upp. Vi har
klippt ned rosenbuskarna längs innerspår så
nu ser man hästarna bättre. Vi kommer att
jobba intensivt med grässådd och gödsling
av banan för att få en så bra premiär som
möjligt. Vi hoppas att vädrets makter är med
oss några veckor framöver. En tidig premiär

Vi går med glädje till jobbet varje dag då vi
har förmånen att kunna jobba med ett projekt som kan utvecklas och bli ännu bättre.
Inga tråkiga stunder här inte...
Ann Gillberg
Anläggningsansvarig
Göteborg Galopp
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SMÖRGÅSBORDET ÄR UPPDUKAT.
Hakan är till för att stickas ut och jag vill påstå att Göteborg Galopp har en tränarkår som är något i hästväg. Med
begränsade träningsmöjligheter och med ett hästmaterial som knappast kan kallas toppklass, drog 5 proffstänare
in mer än 2 miljoner kronor under fjolåret. 36 segrar blev det totalt.
Här finns tränare som efter många år i gamet står på toppen i sin hästkunskap.Tränare aldrig rädda att resa
långt för att vinna lopp och tränare som har förmågan att rätt tolka hästens kroppsspråk. Tränare som alltid förbereder sina adepter på bästa sätt och tränare som omkring sig format team av hög klass. Dessutom en nykomling
som med energi och entusiam vill visa att hon duger.
Bäst pengamässigt var Henrik Engblom med
över 700 000 insprunget. Med träningskvarter i Mellerud som bas åkte han land och
rike runt. Meritmässigt var EATMYDUST bäst
bland hans adepter. Vann en lördagskomb
på Täby i december men undras om inte
”Pontus” bästa prestation var andraplatsen
i Major CHR F MICHELETS Minneslöp? Då
knäppte Eva-Gun Thelens ögonsten många
fina skalper. Tvååringarna ZAHIR och LORD
DEVIL slutade båda säsongen med ett tal på
70 eller däröver. Henrik har nästan 20 hästar
på tränarlistan inför året varav 5 stycken är
treåringar. Stallets lärling Nathalie Mortensen förvaltar också sina ritter allt bättre.

Pia Höiom kunde glädja sig åt två fina
tvååringar. Visserligen vann VICTORIAN
ART och CUTE DIAMOND inga lopp men de
båda delade tredjeplatsen i Amacita och
förtjänade därigenom handikapptal över 70.
VALPARAISO krävde tid men att han var värd
att vänta ut, var två raka vinster på Övrevoll
ett bevis på. DAYCHAN inhandlades till stallet
under Derbyhelgen. Hans tredjeplats i Derbymilen på Övrevoll gav mersmak. Pia har
en tvååring i stallet. WHATACAT heter han
och som avkomma till Distant Thunder finns
stora förhoppningar. Malin Karlsson är lärling
i stallet och såväl hästägare som tränaren har
stort förtroende för henne.

Flest segrar - 16 - stod hästarna hos Bodil
Blomqvist för. I hennes vård fanns landets
bästa arab - åtminstone över lite distans.
Namnet är MANUEL och han tjusade publiken med flera imponerande segrar. Dessutom kompletterade WHELGE och Al RAAI
på ett alldeles utmärkt sätt och gjorde Bodil
till dominerande arabhästtränare. Engelska
fullblodet PETIT VERDOT plockade segrar

Lennart Jarvén upplevde en fin dag den 23
juli. Då vann hans GALVARINO en lördagskomb före stallkamraten LUCKY LUCIONI.
Den förstnämnde vann ytterligare ett lopp
under året. Lennart har ett intressant nyförvärv i stallet. 4-åringen LISTA LIGHTNING
har ett formtal på 77 och det blir spännnade
att följa Intikhab-sonens utveckling efter en
vinter uppe i Stenstorp.

har redan visat sig på styva linan 2010. En
meriterande lördagskomb blev hans på Täby
i januari.
Men ett bra team måste fyllas på. Nybliven
tränare är Susanne Sivrup-Rosenqvist som
gick proffstränarkursen i höstas och Susanne
startar upp sin verksamhet med 6 hästar
på träningslistan. MIDNIGHT EAGLE, FRITZ
ZAID och FLY AWAY är de som skall göra’t i
år. Fly Away vann två lopp på Övrevoll 2009
och ”Fritz” duger i sin klass när han nu har

fått ordning på sina fötter. Att ”Örnen” kan
springa fort råder inga tvivel om. Susanne
har även en lovande tvååring i stallet. Döpt
till PHYXIUS men lystrar nog mest till ”Fille”
när ägaren ropar. Phyxius är en elegant skimmel med Flyinfact som pappa.

NU MEDLEMMAR
- ÄR DET UPP TILL ER!
Så mycket hästkunskap i närområdet. Det
är bara att ta för sig av ”smörgåsbordet”.
Göteborg Galopp mönstrar en proffstränarkår med rutin, kunskap och entusiasm i
massor. Okey, det kostar en del att äga häst
men försök hitta några likasinnade att dela
kostnaden med så blir den hanterbar. Eller
slå en signal till någon av

Galvarino vinner Sunday Mile 12 juli 2009.

i Norge och till stallets framgångar bidrog
naturligtvis Anna Pilroths goda utveckling
på hästryggen. Tre treåringar har Bodil på
tränarlistan och även en tvååring - Beautiful
- en avkomma till gode sprintern Shawdon.

Christer Hederud utanför Kungsbacka kan
med glädje se tillbaka på den 4 juni förra
året och Övrevoll. Hans bägge skyddslingar
FLASHLINE och DON RICARDO tog då en
dubbel. Båda på övertygande sätt. Flashline

Bodil Blomqvist
Henrik Engblom
Christer Hederud
Pia Höiom
Lennart Jarvén
Susanne Sivrup-Rosenqvist

0733-826020
0733-914780
0707-722735
0705-797813
0705-200950
0706-047337

för att få hjälp med att hitta hästägarkompisar.
Lars-Inge Hägglund

Göteborgs Galoppsällskap, Box 22010, 400 72 Göteborg
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Foto: Charlotte Widell
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Göteborg Galopps träningsbana används flitigt av bl.a. Pia Höiom.
Pia har som första svensk tränare fått två fina Irakägda araber i träning genom Mr Mohammad Al-Nujaifi. Al Dahis och Al Harith som
dessutom galopperar i takt!

UNG GALOPP – vi som ser till er framtid
Göteborgs ungdomsteam bildades i maj
2007, vi försöker ständigt att locka till oss
fler intresserade ungdomar och att skapa en
gemanskap för de vi har, att stötta varandra
och försöka fungera som en bra inkörsport
och språngbräda in i galoppen.
Vi gör även aktiviteter för våra medlemmar och
bland annat skall vi den 8:de maj ha ”Jockeys
på stan” här i Göteborg för att försöka locka
folk till vår fantastiska och fina bana.
Vi har även ponnyträningar som Ulla-Beth
Helmz har hand om och vi skall försöka få till

Ada-träningar för att kunna bygga upp lite
muskler nu till sommaren, det finns även
planer på ett helgläger vilket alltid brukar
vara väldigt uppskattat.
Vi är en ganska liten styrelse men vi täcker
ett desto större område med ungdomar
från hela Västra Götalands regionen och
alla är hjärtligt välkommna till oss, alla som
vill vara en del av galoppsporten idag och
imorgon för glöm inte bort att det är vi som
är framtiden.
Att bli medlem i Göteborg Galopps Ungdomsteam kostar 100 kr. Då blir du automatiskt medlem i Göteborgs Galoppsällskap,
men har inte rösträtt i föreningen om du
inte betalar in hela medlemsavgiften på ytterligare 200 kr. Alla som är nyfikna på eller
intresserade av galopp och är mellan 7 och
26 år är varmt välkomna att bli medlemmar!
KONTAKT:
Ordförande: Malin Karlsson
tel: 070-3416891. mail: bus_troll@hotmail.com
Sekreterare: Ronja Risberg
Tel: 070-8152443. Mail: rrisberg@hotmail.com
Ordförande: Malin Karlsson
Sekreterare: Ronja Risberg

Elisabeth spanar fram bakom sin ponny.

För mer info om teamet, våra
kommande aktiviteter titta in på
www.unggalopp.nu

Ledamot: Anna Ström
Ledamot: Jennie Jansson
Ledamot: Matilda Lindegren
Suppleant: Erika Edvardsson
Suppleant: Katarina Rämö
Suppleant: Natalie Budde
Malin Karlsson är lärling hos Pia Höiom och siktar på att
bli professionell jockey om några år.

Sekreterare
Ronja Risberg

Göteborg Galopp
Tävlingsdagar 2010
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

16 maj
20 juni
11 juli
18 juli

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Klipp ur och spara i plånboken!

25 juli
15 augusti
19 september
3 oktober

