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”Ordförande har ordet”

Nytt galoppår
Galoppåret 2011 har så smått börjat komma
igång.
Efter Göteborg Galoppsällskaps årsmöte den
26 mars och konstituerande sammanträde
har styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Sewerin Ekman
Vice ordförande	Anders Garbratt
Sekreterare
Lars Gradin
Kassör
Lennart Lönneby
Ordinarie ledamöter
Lars-Inge Hägglund
Roland Johansson
Bo Magnusson
Rolf Persson
Ronja Risberg
Suppleanter
Inger Johansson
Magnus Johansson
Roger Sahlsten
Charlotte Widell

Hjälp oss att uppdatera vårt
medlemsregister!
För er som har familjemedlemskap
behöver vi få in namnen på alla
familjemedlemmar. Har ni bytt adress,
telefon- och/eller mobilnummer eller
mailadress behöver vi även dessa
uppgifter. Maila uppgifterna till:
lennart.lonneby@hotmail.com
eller posta: Lennart Lönneby,
Linnégatan 64, 413 08 GÖTEBORG.
PS. Nya medlemmar är välkomna!

Styrelsen har haft ett första sammanträde
och påbörjat planeringen av årets arbete.
Informationen till medlemmarna kommer
att bedrivas i stort sett som under 2010
dvs. genom medlemsutskick vid preliminärt
tre tillfällen och med en ständigt aktuell
hemsida. Vi hoppas också kunna aktivera
medlemmarna med aktiviteter såväl på som
utanför tävlingsdagarna.
Organisationen
Sedan omorganisationen 2009 styrs den
svenska galoppen av den ideella föreningen
Svensk Galopp (SG) i vilken de tre galoppsällskapen Göteborgs Galoppsällskap (GGS),
Skånska Fältrittklubben (SFK) och Stockholms
Galoppsällskap (SGS) är medlemmar och
delägare. I SG fullmäktige är endast dessa
tre föreningar representerade. SG:s styrelse
utses av fullmäktige.
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. Den samordning av Göteborg
Galopp och Täby Galopp som påbörjades under 2010 har fullföljts så att driftorganisationen nu är gemensam. Göteborg Galopp AB
redovisas dock fortfarande som ett separat
bolag. En lösare koppling består mellan SG
och Jägersro där samarbetet mellan trav och
galopp inom JTG består.
Den nya centrala organisationen förefaller
inte riktigt att ha satt sig. Samarbetet mellan
SG och Jägersro tycks inte fungera särskilt
väl. Den utvecklingsplan för Göteborg som
presenterades i höstas har endast delvis
realiserats eftersom pengarna sägs inte räcka
till. Känslan infinner sig att Täby prioriteras

av den stockholmsdominerade ledningen.
Det är således viktigt att GGS försöker
göra sin stämma hörd och slå vakt om
våra intressen. Genom våra ombud i SG:s
fullmäktige har vi möjlighet att påverka
galoppens utveckling i Sverige och därmed
tillgodose sällskapets ändamål som bl.a. är
att ”verka för anordnandet av galopplöpningar i Göteborg”. En viktig förutsättning
är dock att medlemsantalet fortsätter att
öka och att medlemmarna aktivt utnyttjar
sina möjligheter till inflytande.
Medlemsförmåner
Utöver den ovan nämnda möjligheten att påverka styrningen av svensk galopp kommer
medlemskap i GGS under 2011 att medföra
ett antal förmåner, bl. a:
• Fri entré för två personer till samtliga
galoppbanor i Skandinavien
• Gratis program till Göteborg Galopps
tävlingar hemskickat i brevlådan
• Gratis prenumeration på tidningen
Galoppmagasinet
För att inte missa dessa och för att stödja
sällskapets verksamhet hoppas vi att alla
som ännu inte betalat medlemsavgiften för
2011 snarast gör så.
Tävlingssäsongen
Tävlingssäsongen 2011 kommer liksom föregående år att bestå av 8 tävlingsdagar med
premiär den 22 maj. Ytterligare detaljer kan
ni hela tiden finna på vår hemsida.
Jag hoppas att Ni känner suget och att vi ses
på banan.
Sewerin Ekman

Tävlingsdagar 2011

Söndag
Söndag 22
22 maj
maj
Söndag
Söndag 55 juni
juni
Söndag
Söndag 33 juli
juli

Söndag
Söndag 10
10 juli
juli
Söndag
Söndag 31
31 juli
juli
Lördag
Lördag 20
20 augusti
augusti

Söndag
Söndag 18
18 september
september
Söndag
Söndag 22 oktober
oktober

Medlemsavgift: 300 kr enskild medlem, 350 kr familjemedlemskap. PlusGiro: 68 00 26-2. Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress.
www.goteborggalopp.se/GGS www.goteborggalopp.se/gg
Foto och grafisk form: Charlotte Widell

Göteborgs Galoppsällskap Medlemsblad • NR 1. Maj 2011

Bra mix i Göteborg
En banas status är dess tränare. Våra sju proffstränare har en nyckelroll som ambassadörer
för Göteborg Galopp. De skall tillsammans med
sin personal göra ”skitjobbet”. I ur och skur ge
hästarna deras dagliga motion, utfordra dem
på bästa sätt, förebygga skador och trimma till
maxprestationer. Dessutom måste de orka med
att underhålla sitt hästägarnät. Ge information
om varje individ till nyhetstörstande ägare. Vara
representativ och tillräckligt förtroendeskapande
för att få nya och gamla hästägare att lätta lite
extra på plånboken.
Göteborg Galopp har en bra mix. I ålder och
erfarenhet. I hunger och ambition. Från och
med 2011 finns följande sju tränare listade
under ”Licensbana Göteborg Galopp”.
Bara det en höjdare. Nu står vi på egna ben.

Henrik Engblom vår mest framgångsrike under
2010. Över miljonen sprang hans hästar in.
Svenskbonus plockades in till summan av 140
tusen. I år har ”Henke” 24 hästar på listan. 10
treåringar. Av dessa är 7 svenskfödda. Bäst
av dessa förmodligen DUNDEE med höga 76
i formtal. Tre importerade treåringar MOORLAND, TEDIOUS och LIKE A CHARM har redan
startat. De två förstnämnda med formtal över
70. Bäst har Moorland Boy varit. En frontrunner med fart i benen. I övrigt är det några av
de etablerade namnen som får dra lasset även
2011. FAAHEM, EATMYDUST och JOHN KEATS
är samtliga fina hästar. Och att CHORUSSO
fortfarande kan, visade han och ”Natte” vid
seger på Klampenborg nyligen. Henrik har sin
bas i Mellerud och nu när anläggningen börjar
bli klar kommer framgångarna som ett brev på
posten.
Pia Höiom nummer två på intjänandelistan.
Dryga 700 000 gav hyfsad tränarprovision. Men

Text av Lars-Inge Hägglund, Cute Diamond hälsar

2011 har förutsättningar att bli ännu bättre.
I stallet finns en tvååring med toppstam. Dock
med vissa exteriöra svagheter, i annat fall hade
SALTA BÖNAN aldrig synat en galoppvärldens
utpost som Göteborg. Den klassiska årgången
innehåller flera lovande individer. Först och
främst Riksgalopphästen MOSSGORDA med
77 i tal och en flott härstamning. Årsdebut är
tänkt den 22 maj i Göteborg. AL RANNAN är en
lovande treåring med sikte på norskt storlopp.
TIMOTEJ nyförvärv. Ser fin ut och har en gedigen svensk stam. Av äldre årgångar så känns
BIT NOBLE still going strong och DAYCHAN gör
det bra där uppe i Klass 2/3.
Araberna är värda ett särskilt kapitel. AL DAHIS
siktar på de stora loppen och GHARRAA är
kronprinsessan i stallet. SIBA och AL HAARITH
har redan visat sig på styva linan i år.
Bodil Blomqvist tränade 9 vinnare och hennes
adepter drog in nästan halva miljonen 2010.
16 hästar har Bodil på listan. 3 tvååringar där
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de två efter Bosun´s Watch väcker lite extra
nyfikenhet. Intressanta är också tre i galoppsverige välkända profiler, SAINT JOHANNES,
MRS HOTKNIGHT och THE CUBE. Fart finns i
samtliga. Saint Johannes är ett riktigt krutpaket
med 85 i handicaptal. Siktar i första hand på
häcksäsongen och detsamma gäller för The
Cube. Båda hoppar fint och personligen minns
jag The Cubes monstruösa spurt på Övrevoll
för ett år sedan. Visserligen i enkel klass men
som han spurtade! BETWEEN FRIENDS och
ARAGORN är gedigna galoppörer och speciellt
kul att den sistnämnde är tillbaka efter en
12 cm lång spricka i käkbenet. Fler engelska
fullblod än araber stör knappast en tränare
med ambitioner. Och så ser det ut i stallet inför
året. Men AL RAAI, MANUEL och återbördade W HELGE kommer att se till att Höioms
stjärnor inte får några walk-overs i storloppen
under året. Storfine W Helge tillbaka efter
humörhöjande distansritter. ”Helge” kvalar på
Göteborg premiärdagen.
LennartJarvén jobbar vidare med sin kvartett.
Nästan kvartsmiljonen blev det 2010 och visst
kommer alla fyra – med Lista Lightning som
härförare – se till att ”husse” kan bära huvudet
högt även denna säsong.
Christer Hederud satsar på kvalitet. Hingsten
ALTALUS(Singspiel) och stoet ARRGHH(Tobougg)
har pappren i ordning. De är födda tidigt på
året. Mycket talar för att dessa båda finns med
i startboxarna när säsongen för de minsta kommer igång. FLASHLINE hade ju Christer tidigt ute
och den flotte Primaticosonen ser inte ut att
ha mått annat än bra av sina fem tvåårsstarter.
Flashline har börjat bra med dryga 50 000 på
fem vinterstarter på Täby.
Susanne Sivrup-Rosenqvist kan blicka framåt
med tillförsikt. I stallet finns ett tvåårigt sto.
AMALTHEA är namnet och hon har just börjat
springa lite fortare. De båda treåringarna PRO-

Det är alltid kul att se så många västsvenska hästar i samma startfält. Startnummer 1 Hidden Treasure – Mikaela Jareskog, 4 Royal Highness – Pamela Engelbrektsson, 8 Flashline –
Christer Hederud, 11 Saint Sebastian – Lotta Månsby, 14 Daychan – Pia Höiom, 15 Graphiella – Camilla Moberg. (19 september 2010).
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MISE och PHYXIUS blir spännande att följa under deras viktigaste säsong. PROMISE var trea
och etta på Täby i vintras. Visade stor fart och
gott gry i spurten. Promise framfart är största
anledning till att Susanne ligger högt upp i
Skandinavienlistan över vinstrikaste tränare. På
Göteborg Galopp är vi inte bortskämda med

Amalthea och Susanne för första gången ute på Säve.

svenskfödda treåringar med 68 i tal i februari
månad. PHYXIUS gjorde det klart bra i tufffa
tvååringsrace förra hösten. Har mognat under
vintern och blir spännande att se i årsdebuten.
MIDNIGHT EAGLE är en bra sprinter men ingen
lättriden herre. ”Bara jockeyn lyssnar på Suss” så går det bra enligt ”Svenne”. Örnen var grymt
fin i ett lopp på Övrevoll i april. Ledde hela
vägen och dansade ifrån motståndet. Att loppet
sen annullerades var en annan historia. BONNE
GENI är ett nyförvärv som kommer att trivas på
Göteborg Galopp.
Åsa Edvardsson har bytt licens. Från amatör till
proffs. I anläggningen uppe i Brålanda har Åsa
goda möjligheter att träna galopphästar. Och
skulle det behövas trimmas lite extra så är inte
Åsa den som drar sig för att resa. Såväl Ale Hästspa och Göteborgsbanan används vid behov.
Åtta hästar finns i stallet. AL NERI inhandlades
från stall Castro och treåringen blir intressant

Erika vann på Red Dragon förra sommaren på Täby.

att följa. Börjar året med 66 i handicap. Annars
är det ZAFIR ZAID som vi håller några extra tummar för. Ingen vinst på 48 starter kan tyda på
motvilja mot att vinna. Men som oftast ljuger
statistiken. Valacken har varit knappt slagen ett
flertal gånger och många är de tillfällen då han
flugit lågt över upploppet. EL RATON har hög
grundkapacitet och KING MINOS känns det som
om Åsa börjar få fason på.

Duktiga amatörer
Vad vore svensk galopp utan alla goda amatörer? I vår region sticker några ut lite extra. Lotta
Månsby hade sitt överlägset bästa år 2010. De
två fina hästarna FORWARD PLANNING och
SAINT SEBASTIAN vann tillsammans 6 vinster
på 18 starter. Ett strålande facit som Lotta skall
försöka matcha i år. Charlotta Ericsson hittade
nyckeln till REBEL HEART. Fyra raka vinster efter
imponerande avslutningar ståtar den nyblivne
sexåringen med. Inte konstigt att ”Lotta” införskaffat lillsyrran ALIZARIN till stallet. Fyra år är
hon och Grupp 1-vinnande Mirio är pappa.
Rolf Persson matchar två lovande individer,
båda med +70 i handicaptal. PROPELINO och
WESTERN FIVE kommer att ägnas all tid och
omvårdnad under året.
Och höll jag inte på att glömma Per Hallqvist
upp i Vänersborg. Kanske för att Per platsat i
vilket proffsgäng som helst. Över 2 miljoner har
hästar i Pers regi sprungit in under årens lopp.
53 vinnare har han sadlat ut och fler blir det.
Ett gäng duktiga handicaphästar har redan hunnit visat framhovarna på Jägersro och Övrevoll.
Lite extra väntar vi oss av treårige CABRIOLET.
Pappa heter Domedriver. Frankrikes bästa miler
2003. Vinnare av bl.a. Breeders Cup. Mamma
Rue d´Alsace unghäststjärna med stora unghästmeriter. Kul att den typen av hästar finns i
räjongen.

Återväxten säkrad
Säsongen 2011 har alla förutsättningar att
bli vår bästa någonsin. Många fina hästar i
stallarna, tränade av personer som vet vad de
”driver med”.
Under året har dessutom små underverk sett
dagens ljus, undan bland andra
Owners Biscuits - Flyinfact (? ny)
Some Night - Fraam (Mingun)
Beckina - Binary File (Le Havre)
Concord - Nicolotte (? ny)
Queen Anne - Dorman (Dahess)
Hingsten efter Owners Biscuits är den finaste
som fötts fram uppe på Ale, Some Nights kille
är man förtjusta över hos Genbergs, Beckinas
lille son får växa till sig av det hälsosamma gräset i Normandie, Concord finns hos Bodil. Kom
aldrig till start efter en trampskada. Men har
redan lämnat fin avkomma. Stofölet ser inte ut
att ha vansläktats. Och pappa Nicolotte lämnar
avkommor med karisma. Stofölet undan Queen
Anne, henne kommer vi ihåg som vindsnabbt
arabsto och vinnare av 6 lopp , är fött nere i
Frankrike. Extra spännande att nu Queen Anne
betäcks om med Dahess.
Roligt att kunna konstatera att återväxten är
säkrad och att framtidstron är orubblig.

Välkomna till Göteborg Galopp
– ”banan där bara de bästa i klassen
kan vinna”.

Sid 3

Anläggningen
informerar
Anläggningen har under vintern jobbat i snö,
10 minus, tjäle, blidväder men med gott
humör för att bygga ett helt nytt bevattningssystem till banan. Vi inväntar i skrivande
stund de sista sprinklerna för slutmontering.
De sprinklers vi provat funkar strålande.
I övrigt har vi gjort förbättringar såsom ett
extra staket för att skilja publik från ystra
hästar i ledvolten, lite belysning och annat
smått och gott. Vi inväntar de tre tält som vi
köpt in och hoppas de kommer vara på plats
till premiären.

Foto: Bern OJohan.

Stallet har nu fått en egen driftsäker vattenanslutning och vi har förberett så att man
kan få vatten till en spolspilta vi hoppas
kunna förverkliga i framtiden. Stallbyggnaden får vänta då anläggningen behöver
göra en ny detaljplan för att anpassas till att
verksamheten växer.
Tiden går fort nu inför premiären och personalen jobbar med att få allt på plats.
Vi ses på premiären med hopp om fint väder
och mycket nya hästägare som kommer till
vår fina natur och anläggning.
Ann Gillberg med personalen Johan, Gustav och Max.
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Västsveriges egna Riksgalopphäst
Stall Poseidons Mossgorda alias ”GRodan”
mycket folk runt omkring och tar uppmärksamheten med ro. Ja, han ser faktiskt ut att gilla det!
Det kanske kan vara kul att veta att det är 724
unika ägare i Mossgorda!
Mossgorda är tre år och kommer från Irland.
Han har gjort 5 starter i sitt liv och placerat sig
Strålande sol fick besökarna att njuta lite extra när
Mossgorda galopperar förbi.

boxen en dag. Han älskar att bli ompysslad.
– Debuten för honom blir här i Göteborg den
22:e maj över 1400 m gräs. Han kommer att
kunna gå allt från 1200 till 1600 meter.

Mossgorda sträcker lite extra på sig.

– Kärt barn har många namn sägs det. Och med
så många lyckliga och glada ägare som kom på
besök när det var Öppet Hus hos Stall Höiom i
Åsa två lördagar under april så får han säkert en
stor hejarklack när det sedan gäller att försvara
sin ljusbåa dress. Det var väldigt uppskattat
att så många hästägare kom på besök de här
dagarna. Tränaren Pia Höiom berättade om vad
galopp är och hur hon tränar sina hästar och
framför allt fick besökarna hälsa på Mossgorda
och sedan se Josefin Landgren och Mossgordas
träningspass.
Det var flera som mer eller mindre snubblade
över tillfället att bli galopphästägare när de
besökte EuroHorse i Göteborg under februari
tidigare i år. Mossgorda har snabbt vant sig vid
Följ oss på:

www.hoiom.se/

Många nyfikna ägare tittar på Mossgorda och Jossan.

som 3:a två gånger. Det är en förhållandevis
liten och lätt häst som rör sig ledigt och har
en vägvinnande galopp. Han är mycket trevlig
i temperamentet och lägger inte energi på
ovesäntligheter.Älskar att gå och busa i hagen
med en kompis.
– Han är en riktig mascot med små egenheter
säger Pia och berättar om hur han stoppade
mulen under hennes arm när hon mockade

www.riksgaloppen.se/#/blog/36/

Göteborg Galoppsungdomsteam
Göteborg Galoppsungdomsteam har sakteligen vaknat upp ur sin vinterdvala. I februari hölls årsmötet i samband med Göteborgs
Horse Show där vi stod i Riksgaloppens monter & informerade om UngGalopp. Nu väntar
snart ett möte för detaljplaneringen av 2011
och vad som skall hända för vår del i ungdomsteamet, det som redan är inplanerat är HUSdag (Hästsportens Ungdomssatsning) den
4 maj på Solvalla. Vi hoppas att många av våra
medlemmar kommer att ta sig dit.
Sen så har UngGalopp gått ut med att årets
gemensamma resa för de tre ungdomsteamen
går till Grand National på Strömsholm. Detta ser
vi alla fram emot & hoppas att det ska bli en riktigt rolig helg.
Vad gäller ponnygaloppen så kommer det i år
hållas ”Dalva De Oliveira Ponnygaloppserie” som
består av 10 deltävlingar som kommer att gå av
stapeln på Täby, Jägersro, Göteborg & Strömsholm.
Ryttare & hästar får poäng satta efter sina resultat

Mossgorda, Jossan och stallkompisen Al Rannan och Anna
Pilroth tränade ute på Säve

Text och Bild Charlotte Widell

http://twitter.com/#!/StallPoseidon

http://widellgalleri.jalbum.net/

& den med högst poäng efter sista deltävlingen vinner. Göteborg har fått äran att hålla i två deltävlingar.
Den första är lördagen 21 maj & den andra 17 eller
18 september. Ungdomsteamet hoppas på många
startande & fullsatt på åskådarplatsen.
Ponnyträningar på Göteborgs galopp på torsdagar
kl 18:00-19:00 och söndagar kl 11:00-12:00, träningarna är öppna för alla som vill prova på eller konditionsträna sin ponny eller häst för.
För info och anmälan kontakta Ulla-Beth Helmz på
ubcalkin@hotmail.com / telefon 073-689 11 98.
Den nya styrelsen för 2011 består av
Ordförande: Ronja Risberg
Sekreterare: Elisabet Ekstrand
Ordinarie ledamöter: Jennie Jansson,
Jenny Köhler och Yasmine Saberian
Suppleanter: Anna Ström, Katarina Rämö
och Natalie Budde
Om du är intresserad av vad vi gör i Ungdomsteamet och vill veta lite mer så är du välkommen att kontakta mig så berättar jag mer, man
kan också gå in på http://www.unggalopp.nu/
för mer info. Ronja Risberg , tel: 0708-15 24 43
mail: rrisberg@hotmail.com

