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”Ordförande har ordet”
Nu har galoppsäsongen kommit i gång på
allvar och styrelsen vill återkomma med aktuell
information till våra medlemmar. Denna
gång har vi av ekonomiska skäl valt att skicka
vårt medlemsblad i elektronisk form. Vi vill
också uppmana våra medlemmar att besöka
sällskapets hemsida som vi hela tiden håller
uppdaterad.
Vi är väldigt glada över det positiva mottagande som vårt första medlemsblad fick
och som resulterat i att antalet betalande
medlemmar inklusive familjemedlemmar nu
närmar sig 150.

ten föreläsa över ämnet Alternativ Medicin.
Tid och plats fastställs senare.
MEDLEMSFÖRMÅNER
Av de utlovade medlemsförmånerna har hittills följande realiserats:
• Tävlingsprogrammet till Göteborg Galopp
kommer med posten.
• Svensk Galopps årskort, som berättigar till
fri entré på de skandinaviska galoppbanorna,
har distribuerats.
• 10 fribiljetter till Göteborg Galopp per
medlem finns att avhämta i vårt tält på
någon av tävlingsdagarna.
• Rabatt på Dr Schaettes linement, ridsportartiklar och Aloe Vera produkter erhålls mot
uppvisande av medlemskort i GGS.

De som har besökt tävlingarna i Göteborg
har kunnat konstatera att GGS åtagit sig
utdelningen av hederspriserna. Vid varje
tävlingstillfälle finns två styrelsemedlemmar närvarande som delar ut priserna och
som dessutom är tillgängliga för allehanda
frågor. Vi har också köpt ett tält där Ung
Galopps medlemmar informerar och delar
ut trycksaker.

BETRÄFFANDE DE AV SVENSK GALOPP
UTLOVADE FÖRMÅNERNA
• Rabatterad prenumeration på GaloppMagasinet.
• Rabatt på Best Western Hotell.
• Rabatt på ATG Hästkliniker.
har vi ännu inte trots påstötningar fått besked
om hur de skall administreras och exakt vilka
villkor som gäller.

MEDLEMSAKTIVITETER
Två medlemsaktiviteter är just nu under
planering:
• Om intresse finns kommer en subventionerad bussresa att arrangeras till Svenskt Derby
den 8 augusti på Jägersro.
• Stefan Andreasson, ”Hälsa&Helhet” har
förklarat sig villig att någon gång under hös-

SVENSK GALOPPS ÅRSSTÄMMA 2010
Vid SGs årsstämma den 1 juni representerades GGS av våra fullmäktigeombud Marianne
Jahreskog, Rolf Persson, Anders Garbratt,
Roland Johansson, Sewerin Ekman och Ronja
Risberg.
Vid stämman omvaldes samtliga styrelseledamöter, vars mandattid gått ut, nämligen

Annelie Telford, Sven Christer Nilsson, Håkan
Fredlund och Mats Genberg. Vidare omvaldes revisorn Per Gustafsson, KPMG Bohlin
liksom sittande valberedning bestående av
Eva McLaren, ordförande, Anders Garbratt
och Christer Schildt, ledamöter, samt Kerstin
Helander suppleant.
En motion som inlämnats av Stockholms
Galoppsällskap med yrkande att prissummorna i bronshandikapper, bronslöpningar
och amatörlöpningar från och med den 1 juli
2010 skulle återställas till den nivå de hade
2009 avslogs efter omröstning med röstsiffrorna 18 mot 16. Om motionen bifallits
skulle resultatet ha blivit att prissummorna i
de aktuella loppen i Stockholm höjts till nivån
45-50 000 kr medan de i Göteborg skulle ha
sänkts till nivån 24-36 000 kr.
Dag Johansson, VD för Svensk Galopp AB,
höll vid stämman ett anförande där han
• Uppmanade de tre sällskapen, som ju är
överordnade styrelse och organisation, att
finna former för ökad samverkan.
• Uppmanade de aktiva till uppslutning kring
mål och organisation.
• Lanserade tanken på en galopptävlingsdag
på Djurgården i centrala Stockholm företrädesvis på Sveriges Nationaldag med start
eventuellt redan 2011.
För den som vill följa arbetet i SGs styrelse
meddelades att styrelseprotokollen finns
utlagda på Svensk Galopps hemsida under
fliken Info & Regler.
Sewerin Ekman

Medlemsavgift: 300 kr enskild medlem, 350 kr familjemedlemskap. PlusGiro: 68 00 26-2. Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress.

GALOPPFEST
i dagarna tre

Niels Petersen-tränade Fricoteiro (ARG) vann Fred Armstrong Cup den 20 juni riden av Per -Anders Gråberg.

Säsongen är igång. Vi har haft två
tävlingsdagar och för dörren står dag
tre, med KOPPARMÄRRA som rubriklopp, nu på söndag. Och sen kommer
i rask takt fyra och fem med många
intressanta lopp på programmet med
säsongens höjdpunkt den 25 juli och
GÖTEBORGS STORA PRIS. Skall villigt
erkänna att jag var skeptisk till detta
täta tävlande men säsongsupptaktens
medvind gör det jätteroligt att bjuda
till galoppfest tre dagar mitt i sommaren.
Fortsättning
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ÅTERBLICK
Premiären den 16 maj var lyckosam, speciellt
för FIREFOX som Camilla Moberg fått tillbaka
löplusten i och då är han mycket bra för klassen.
CALENDAR GIRL visade vilken duktig hästmänniska Birgitta Paulsson i Bottnaryd är. Med
Anna Pilroths hjälp var Songlinestoet bara bäst
efter front hela vägen..
FALDOR var omutlig över häckarna och det
var en glad Ann-Carin Svedberg som tog emot
sin tuffe springare. Och sen - vilken avslutning
- ALFHILD SACC detta sexåriga sto som inte
fått så mycket gratis av pappa och mamma.
Men det viktigaste av allt har de fört vidare inställningen till jobbet. Det har stoet och nu
visade sig ”Alfhild” modigast i en tät slutstrid
där flera hemmahästar var inblandade. Vilken
härlig känsla att se Annika Svensson stå i vinnarcirkeln och intervjuas av Bosse Gillborg.
Vem kunde tro detta för ett år sedan?

Alfhild Sacc riden av Gabriella Östman vann Silversporren.

Om Premiären var lyckosam så var ADA/
FRED ARMSTRONG-dagen den dag då
Göteborg Galopp tog plats i finrummet bland
Skandinaviens galoppbanor. Alla ville vara med.
Catharina Vång kom med sju hästar, Vanja
Sandrup med en kvartett, Johan Reuterskiöld
likaså och sen ville broder Fredrik prova Sligo
Star i storloppet. Wido sände Flying Party från
Övrevoll. Banan var i perfekt skick och här
gällde det verkligen att ha vältrimmat. I Göteborg vinner bara de bästa!

”Göteborg Galopp - här vinner bästa hästen” jag tror jag skall ge marknadsförare Åsa tipset.
VINNARE SKANDINAVIEN RUNT
Det tävlas intensivt runt hela Skandinavien och
västsvenska hästar skördar stora framgångar.
Här ett axplock från våra vinnare.
Mitt i maj vann ARAGORN ett sprinterlopp
på Övrevoll, som vanligt med Anna i sadeln.
Camilla åkte till Blommeröd och belönades
med två vinster. SWEET SOUL DIVA vann över
lång distans och FIREFOX var omutlig över
milen. I sadeln båda gångerna Nathalie Mortensen. Kul också att höra Henrik Engblom när
han segerintervjuades efter att hans FAAHEM
vunnit på Täby dagarna efter. ”Lärlingen har
form sa ”Henke”. ”Tog en dubbel i veckan”
fortsatte han. Det syntes att intervjuaren
letade och letade i minnet. Utan att hitta något
om att ”Natte” vunnit några lopp. Som tur var
kom Henrik honom till undsättning. Med ett
lurigt leende berättade han. ”Hon vann två på
Blommeröd”!
Lennart Jarvéns LUCKY LUCIONI vann amatörlopp på Jägersro medans Pia Höiom och
Susanne Sivrup-Rosenqvist tog färjan över till
Klampenborg. DAYCHAN och FLY AWAY hette
deras duktiga vinnare. Att Malin J Karlsson vann
sitt första lopp på ”Grållen” och att Charlotta
Ericsson satt i sadeln på ”Gösta” var extra kul.
Malin blev sen en riktig rikskändis när hon
lotsade AL DAHIS till seger på Täby. Pia tränar.
Araben PATCHOULI har tagit två vinster under
juni. En med Anna och den andre med stallets
reservjockey Jacob Johansen. PECOIQUEN
har Lennart Jarvén skolat om. Slut med alla
rusningar från start. Nu sparas krafterna till
spurten istället. Det fixade Trond Jörgensen
på Övrevoll. BETWEEN FRIENDS har jag alltid
gillat. Blev aldrig den topphäst han är avlad till
men ojoj vilken imponerande häckseger han
tog på Övrevoll i mitten av juni. Helt överlägsen
över upploppet och här gavs löften om fortsatt
utveckling. JIM BEAM vann med Nathalie på
Klampenborg över 1600 meter och JUVENLINI
var toksnabb över 900 meter med tränare själv
i sadeln. 76 kilo bekom inte Engbloms supersprinter det minsta.
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Detta var ”våra” vinnare under maj och
juni. Dessutom har många hästar gjort fina
prestationer i skymundan. Fick på nära håll se
den glädje och stolthet som Anne-Beth Thörn
kände när CITY OF LONDON var jätte-fin trea
på Övrevoll och lika roligt måste det varit för
Natalie Budde och ringa hem till Claus Jensen
och berätta om en moralisk vinnare vid namn
NAVIGATION. Kraftigt störd i starten och sen
målfotoslagen över 900 meter på Övrevolls
gräsbana.
Framgångar man behöver för att kunna se
framåt och trimma för nya starter.
OCH DET BARA FORTSÄTTER I JULI...
LUCKY LUCIONI vann på Övrevoll med ”Lotta”
och AL HARITH visade lite av vad ägaren trott
honom om och tränare Höiom hoppats på vann på Jägersro.
Seger på Jägersro mot kvalificerat motstånd.
HIDDEN TREASURE flög fram över Täbys upplopp i en Bronslöpning till Mikaela Jahreskogs
stora glädje och under Jägersros American
Days gladde ZAVANN ZAID sin tränare Per
Hallqvist genom att spurta till lätt vinst.

STOPPA PRESSARNA!
Västsvensk tvååring vann
maidenlopp på Täby.
DUNDEE sopade banan med
konkurrenterna och kunde vända hemåt
mot Mellerud med 85 000 till nöjda ägare.
Henrik Engblom tränar.
En tanke flyger genom huvudet. Alla dessa
framgångar har sin bakgrund i ”alternativträning” såsom skogsklättring, vattenträning,
dressyr och hopp över små hinder med mera.
Uppfinningsrikedomen och kreativiteten är
enorm. Sen får hästarna ofta tävla sig i form för
att vinna. Det är våra ”hjältars” vardag och lott.
Tänk om de också hade tillgång till en Cushiontrack där den sista värdefulla prepareringen
kunde göras. Jag vet att Ann har en lång lista
på allt hon vill göra men kanske...
Lars-Inge Hägglund

En hemmavinst. AL DAHIS tränad av Pia Höiom
och riden av Malin J Karlsson var omutlig över
upploppet. Segerjublet över-röstade startande
flygplansmotorer när Malin togs emot i vinnarcirkeln. SAINT SEBASTIAN är ett nyförvärv hos
Lotta Månsby och treåringen var duktig trea i
ett storfint Novislopp. Vi gläds också med Hans
Bourghardt och hans WYCLEF. Synnerligen
svårmotad när hästen får sitt lopp på rulle som
vid denna seger.
Kul också när Bent Olsen kommer in på sekretariatet och ropar ”Här skulle Derbyt gå”.
Färgad av sin treårings fina lopp naturligtvis,
men det ligger mycket i påståendet. Jägersro
är Derbybanan för alltid men det finns väl fler
lopp där rättvisa bör skipas?

Gissa om Daychan, Bit Noble och Joker njuter av detta! Malin, Pia och Anne Beth tog hästarna till havet söder om Åsa.
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Anläggningen informerar
Säsongen är i full gång både vad gäller tävlingsverksamheten och anläggnings skötsel. Anläggningen jobbar nu mest med att hålla efter
grönytor och gräsbana. Tävlingsverksamheten
är väl sammansatt med en slimmad kompetent
funtionärs stab som med de enkla förutsättningar som finns avhåller tävlingar i ur och skur.
TÄVLINGEN DEN 20 JUNI med det myckna
regnandet gjorde funktionärernas arbets
förhållanden aktuellt med bl.a refrerentens
omöjliga jobb att i regn och blåst på ett rangligt jakt torn arbeta drägligt. Även på andra
arbetsuppgifter var det bara att gilla läget
med läckage då regnet var det som regerade
stund tals. Anläggningen kommer att snarast
påbörja bygget av en säker arbetsplats för vår
referent. Även Måldomartornet som svajade
betänkligt har fått en genomgång då vi stagat
upp och säkrat så känslan av att jobba i lustiga
huset förhoppningsvis försvunnit.

FILMINSPELNINGEN MED ÅSA-NISSE
21 VAR ÄVEN DET EN PRÖVO AV VÅR
ANLÄGGNING
Vi hade som sagt glädjen att med Strix Drama filma en sekvens i nya Åsa-Nisse filmen
med bland andra Kjell Bergvist i huvudrollen
på vår anläggning. Anläggningen blev för
en dag Knohults Galoppbana med tusentals
publik, Åsa-Nisse tävlandes i ett rafflande
galopplopp. Tillsammans med Strix Drama
och ett antal generösa sponsorer kunde
anläggningen genomföra denna scen på vår
galoppbana. Vi säger tack till Åsa Edvardsson som ställde upp med 7 hästar och Anna

största hundutställningar, Västkustvalpen, på
vår anläggning. Där brukar det vara ca 500
anmälda valpar och en publik på ca 4000
personer. Galoppens egna kiosk brukar ha
försäljnings rekord denna dag. Det är en
utmaning i att se vad anläggningen med
nuvarande standard kan genomföra och det
är inte lite.
Vi får mycker beröm för vår fina miljö och
omgivning med det lantliga mitt i stan. Vi har
en grön lunga som kan erbjuda mycket och
med förhoppningsvis ännu mer resurser så
kommer galoppen i Göteborg att kunna växa

Tävlingsdagen för övrigt var strålande med
mycket häst, så mycket att vi till och med fick
hyra in gäststallar. Gräsbanan fick mycket
beröm. I halvlek kom desutom solen.
Vi jobbar på med bygget av omklädningsrum
för våra jockeys. Pga av andra åtgärder tar
det lite längre tid än vad vi först planerat,
men det som väntar på något gott...

Bild från inspelningen den 30 juni.

Pilroth med 1, Bergstrands Kaffe som delade
ut kaffe under hela dagen, Frontero som
skänkte frukt, Johan i Hallen som sponsrade
med korv och Dahl´s bageri som sponsrade
med kanelbullar. Strix Drama hade även egna
sponsorer som gav dricka, kex och godis.
Stort tack även till dem.

ännu mer med det som ryms mellan hundutställning och filminspelning.

Tack vare nya organisationen har anläggningen kunnat förverkliga inköp av maskiner för
att kunna sköta anläggning och banan på ett
betydligt mer övergripande sätt. Vi kan nu i
egen regi klippa, slåttra och över lag förvalta
de stora grönytor vi har. Nya gräsklipparen
till banan är rena Rolls Rollsen.

Strix var mycket nöjda med anläggningen
som enligt dem var perfekt med de stora
ytorna att bygga kulisser på med mm.
Vi på anläggningen hade en annorlunda
och trevlig dag på jobbet och vi såg en och
annat medlem av Sällskapet som bidrog till
att medverka som statist. Vi får hoppas på
fler samarbets möjligheter med filmbolaget
i framtiden.

Men nu är det viktigaste våra 3 julitävlingar
med lite extra firande av galoppens historia.
Vi har fina löp med generösa sponsorer
såsom Mountain Horse och Musto.
Ole Larsen Cup med gott att dricka och ost
med pikant doft (Gamle Ole eller annan) till
vinnaren kommer att delas ut den 11 juli.

Tävlingarna nu i juli med tre söndagar på
rad kommer att testa och pröva anläggning,
tävlingsverksamhet och gräsbana till fullo.
En spännande utmaning som vi på anläggningen med glädje antar.

Anläggningen som i nuläget har 8 tävlingsdagar mellan maj och oktober har förutom
det alltså kunnat använda anläggningen till
filminspelning. Vi har även den 22 augusti,
Väst Svenska kenneklubben, med en av sin

Även taket till startboxen går lite på sparlåga
nu i galoppens högsäsong men det kommer att
vara klart till hösten då det är dax att vinterförvara startboxen. Vidare arbetas det med att se
hur vi kan förbättra publikområdet m.m.

Galoppsporten är naturligtvis det viktigaste
men för att få ekonomi, locka publik och hitta
sponsorer måste vi använda anläggningen till
andra saker.

Tag med vänner och bekanta till vår anläggning och sport. Lyssna på Bandit Rock och
Mix Megapol där vi gör reklam och välkomna till en härlig galoppmånad i juli!
Ann Gillberg med personal
Göteborg Galopp
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Göteborg Galopp
heter numera
Knovalla Galoppen
I alla fall under filminspelningen
av nya ”Åsa-Nisse-filmen” som
spelade in scener från galoppbanan den 30 juni.
Text och bild: Charlotte Widell. Fler bilder finns på:
http://jalbum.net/browse/user/album/661237

Under denna dag var sig inget likt på Göteborgs Galoppbana. Planen var fylld med
teknikbussar, filmkameror, sladdar, tekniker,
skådespelare och statister som sminkats
och klätt upp sig i tidstypiska kläder. Tjusigt
värre! Till och med en läktare byggdes upp.
Allt för att få så bra scener som möjligt i
filmen. Åsa Edvardssons hästar som var med
var: Red Dragon - Anna Klara Olofsdotter,
Zafir Zaid – Anina Gillberg, Zit Zaid – Andres

Kjell Bergkvist trivs med rollen som Åsa Nisse.
– Det är fruktansvärt skojigt men det är även
en hel del väntan mellan tagningarna, det är
mycket logistik. Vilken teknik och fysik ryttarna måste ha. Kjell var mäkta imponerad. Det

Polanco, Big Ant – Annika Sjöstedt, King Minos
– Juan Tinto, Marimba – Lotta Eriksson/ Eva
Sandberg, Jackie Ant – Erika Edvardsson och
Anna Pilroths Between Friends.
Historien utspelar sig i modern tid men rollfigurerna lever kvar som förr i tiden i Knohult.
Kjell Bergqvist spelar Åsa Nisse, Ann Petrén Eulalia, Mikael Segerström gör Klabbarparn,
och bl.a. Sissela Kyle, Johan Glans, Marie
Göranzon och Henrik Dorsin.

var första gången han var på en galoppbana.
Förhoppningsvis inte den sista. Kjell har gjort
en stor mängd filmer varvat med teater och
blandade roller så tröttna hinner han inte.
Filmen har premiär i februari 2011.

Producent: Zoula Pitsiava. Regissör: Fredrik Boklund. Manus: Henrik Dorsin och Rikard Ulvshammar. Produktionsbolag: Modern Studio och Strix Drama

Ny månad med nya händelser och aktiviteter!
Ungdomsteamet har inte varit fullt lika aktivt
den senaste tiden då vi styrelsemedlemmar
har haft mycket att göra vid sidan om Ung
Galopp. Vi har dock fått till några träningar
på putt-hästen Ada. Flertalet av gångerna är
det Ulla-Beth Helmz som har varit ansvarig för träningarna då hon ändå varit ute

ningarna för Ulla-Beth ligger på torsdagar
och söndagar. Mer info finns att hitta på
www.unggalopp.nu. Kan man inte komma
dessa dagar finns möjligheten att träna

Nu närmast planeras ett styrelsemöte in där
vi kommer diskutera kommande aktiviteter.
Den främsta punkten kommer vara vårat
”helgläger”. Ett läger för ponny och ridhäst
där man kan få hjälp att galoppträna sin häst
i riktig galoppsadel. Mer om detta längre
fram. Vi hoppas att det finns en skara intresserade ungdomar!
Ronja och Roger hjälps åt i ungdomsteamets tält.

andra tider. Göteborgs Ungdomsteam har
fått en egen nyckel som nu finns i handen på
ordförande, vilket är mig själv - Malin.
Kontakta mig på bus_troll@hotmail.com
eller på 0703 – 41 68 91.
Sofia Gunnarsson provrider putt-hästen Ada.

på banan för ponny- och ridhästträningar.
Uppslutningen har inte varit att skryta
om, så vi hoppas på att fler har möjlighet
att deltaga nu under skollovstider. Trä-

lite aktiviteter och putt-hästen står parkerad
utanför där intresserade kan få en chans
att prova hur det är att rida galopphäst. Har
man frågor angående galoppsporten är det
bara att komma förbi, så ska vi försöka svara
så gott vi kan! Välkomna!

Man kan hitta ungdomsteamet i tältet närmast
ledvolten på tävlingsdagarna i Göteborg. I
tältet kan man få info om hur man blir medlem, både i ungdomsteamet och i Göteborgs
Galoppsällskap. Vi försöker även hitta på

Tack för mig,
Malin Karlsson, ordförande GGUT
För mer info om teamet, våra kommande
aktiviteter titta in på www.unggalopp.nu

Göteborg Galopp
Tävlingsdagar 2010
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

16 maj
20 juni
11 juli
18 juli

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

25 juli
15 augusti
19 september
3 oktober

