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”Ordförande har ordet”

Foto och graﬁsk form: Charlotte Widell

I samband med stämman redogjorde Dag
Johansson, Svensk Galopps projektledare
för den nya galoppbanan i Stockholm, för
bakgrunden till beslutet om lokalisering i
Bro-Önsta och för den fortsatta planeringen.

Organisationen

NYTT GALOPPÅR
Galoppåret 2012 har börjat med en jubileumsdag den 3 juni. Det verkar otroligt men
det är faktiskt 10 år sedan den nya banan i
Göteborg invigdes. Mycket har hänt under
tiden, inte minst tack vare insatser från medlemmarna i Göteborgs Galoppsällskap.
För er som inte hade möjlighet att vara
med kan jag berätta att jubileumsdagen var
hellyckad med lagom ﬁnt väder, stor publik
och som vanligt välfyllda startfält. Svensk
Galopp presenterade dagen till ära ett antal
förmåner till publiken och extra ﬁna priser
till de aktiva. Anläggningen visades upp i ett
fantastiskt skick. Inte minst banan som mått
bra av ett perfekt vårväder.
Tävlingssäsongen 2012 kommer att bestå
av 9 tävlingsdagar, en mer än 2011. Ytterligare detaljer kan ni hela tiden ﬁnna på vår
hemsida.
Jag hoppas att Ni känner suget och att
vi ses på banan. Anläggningen är som sagt i
bättre skick än någonsin och en nyhet är att
det kommer ﬁnnas en storbildsskärm alla
tävlingsdagar.

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. Den nya centrala organisationen förefaller ännu inte ha funnit sina
former. Samarbetet mellan SG och Jägersro
fungerar som väl alla vet inte och framtiden
för den skånska galoppen känns osäker.
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. Göteborg Galopp
och Täby Galopp har nu en gemensam
driftorganisation. Den utvecklingsplan för
Göteborgsbanan som presenterades hösten
2010 har fortfarande endast delvis realiserats eftersom pengarna sägs inte räcka till!!
Styrelsen för GGS har försökt att via brev
till SGs styrelse och VD framhålla vikten av
en både kort- och långsiktig planering för
Göteborgsbanan. Responsen har hittills helt
uteblivit. T o m de akuta behoven av en
damm för att klara vattenförsörjningen till
banan och av ytterligare boxar för att kunna

rida 9 löpningar per dag med fulla startfält
har skjutits på en osäker framtid.
Det är således viktigt att GGS fortsätter
att göra sin stämma hörd för att slå vakt
om de västsvenska intressena. En viktig
förutsättning är dock att nya medlemmar
kommer till och att medlemmarna aktivt
utnyttjar sina möjligheter till inﬂytande.

Medlemsförmåner

Styrelsen planerar att under året hålla
sällskapets medlemmar uppdaterade genom
medlemsutskick vid preliminärt tre tillfällen och med en ständigt aktuell hemsida. Vi
hoppas också kunna locka medlemmarna
med aktiviteter såväl på som utanför tävlingsdagarna.
Utöver den ovan nämnda möjligheten att
påverka styrningen av svensk galopp kommer
medlemskap i GGS under 2012 att medföra
samma förmåner som föregående år:
• 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 förmåner och för att
stödja sällskapets verksamhet uppmanar vi
alla som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2012 att snarast göra så.
Väl mött på banan!
Sewerin Ekman
Ordförande Göteborg Galoppsällskap

Årsmöte GGS

Göteborg Galoppsällskaps årsstämma den
31 mars och efterföljande konstituerande
sammanträde resulterade i följande styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Sewerin Ekman
Rolf Persson
Lars Gradin
Lennart Lönneby
Anders Garbratt
Inger Johansson
Roland Johansson
Bo Magnusson
Ronja Risberg
Jan Holmquist
Magnus Johansson
Roger Sahlsten
Charlotte Widell

Vårt 10 års-jubileum ville vi ﬁra med ett extra ﬁnt pris till alla vinnare med en staty från galopplandet England.
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När detta skrivs har en i mina ögon lyckad premiär avridits på vår hemmabana
Göteborg Galopp den 3:e juli. Denna tävlingsdag var något speciellt. På premiärdagen ﬁrades också Göteborg Galopp 10-årsjubileum med bland annat förstärkt
prissamling till segrande ekipages hästägare och tränare samt att bland annat
entré och program endast kostade en tia dagen till ära.
Text: Lars Gradin, Sekreterare Göteborgs Galoppsällskap

Vädret höll sig ﬁnt i skinnet (om än lite
småkyligt) och mycket folk var på plats. Ur
åskådarens synvinkel förﬂöt arrangemanget
utan några problem. Framförallt var vår ﬁna
gräsbana återigen på bra humör för dagen
och tillika återigen skämde Skandinaviens
samlade tränarkår bort oss i publiken genom
att komma hit med stora startfält. Som kronan på verket gick 3 segrar till hemmatränare
i dagens 9 lopp!
Stort grattis till Mikaela Jahreskog och
Lotta Månsby. Mikaela som vann 2 lopp med
Hidden Fairytale och Hidden Treasure. Mikaela kan ju förresten kallas trippelsegrare då
det dessutom blev en ryttarseger på Hidden
Fairytale.
Lotta Månsby – som sin och hästens ”den
på Göteborgsgräset oslagbare” – vana trogen
– vann med Forward Planning.

Pia Höioms Lady Stromboli (så gott som dold invändigt) får se sig knappt besegrad av Rikshästen Night Angel i dagens
första lopp - Top Flight Treårs Maidenlöpning. Night Angel reds av Dayverson De Barros. Detta efter en upploppsstrid som
pågick i stort sett hela vägen på Göteborgs dryga 600 meter långa upplopp. Jag tror ingen säger emot när jag säger att
det är svårt att hitta ett bättre sätt att ﬁra ett tioårsjubileum på.

Lotta Månsbys Forward Planning vann dagens tredje
lopp, red gjorde Annelie Hollstenius.

Närmast ännu en hemmaseger var Pia
Höioms Lady Stromboli som efter en dramatisk spurtstrid ﬁck se sig knappt slagen med
ett huvud i dagens första lopp.
Trots hemmaförlusten fanns det ändå
anledning för delar av hemmapubliken att
dra på smilbanden eftersom Lady Strombolis
besegrare var Rikshästen Night Angel, tränad
av Jägersrotränaren Johan Reuterskiöld. Ett

Mikaela vinner lopp 5 – Silversporrens amatörhandicap både som tränare och ryttare på Hidden Fairytale.

Rikshästen Night Angel, tränad av Jägersrotränaren Johan Reuterskiöld. Ett ﬂertal närvarande andelsägare i Stall Helios
ﬁck äntra vinnarcirkeln.

ﬂertal närvarande andelsägare i Stall Helios
ﬁck äntra vinnarcirkeln. (För vem eller vilka
var det premiär i en vinnarcirkel tro? En eller
ﬂera GGS-medlemmar kan man se på bilden,
så litegrann hemmaseger var det allt)
I övrigt lade göteborgstränarna beslag på
ytterligare 3 andraplatser och 2 tredjeplatser
Sammanlagt red de göteborgstränade ekipagen in 173 050 av de totalt 471 000 kronorna
i prispengar.
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Per den 11:e juni 2012:
1. Henrik Engblom
2. Kim Stern
3. Bodil Blomqvist

Insprungna kronor:
570 514 kr
194 300 kr
113 605 kr

Bäst segerprocent:
1. Mikaela Jahreskog
2. Kim Stern,
Lennart Jarvén
3. Camilla Moberg

Segerprocent% Segrar
38%
3 st
17%
2 st
17%
2 st
13%
2 st

Henrik Engblom
Mikaela Jahreskog
Lennart Jarvén
Camilla Moberg
Kim Stern

Topplista segrar:
6
3
2
2
2

Alvena Quling och Niklas Lovén segrade i dagens sista löpning som var över häckar.

Det är, hela 37% erövrade av dagens priskaka
fast antalet startande hemmahästar utgjorde
hela 10 procentenheter mindre, 27%.
Man kan säga mycket gott om tränarkunnandet här på västkusten men man behöver
kanske inte säga så mycket mer? Resultat
talar alltid för sig själva.
Lite kort om säsongen som gått hittills.
Jag gillar statistik men är medveten om
att de ﬂesta jämförelser blir haltande då
våra tränare har så skilda förutsättningar,
tränarﬁlosoﬁer och inte minst antal hästar
i träning. Vissa är proﬀstränare, det stora

ﬂertalet är amatörtränare. Men eftersom jag
gillar statistik gör jag några små topplistor i
all korthet.
1 seger vardera har Bodil Blomqvist, Christer
Hederud, Lotta Månsby, Susanne SivrupRosenqvist och Åsa Edvardsson.
När man summerar våra tränares och
deras hästägares insatser hittills i år kan man
konstatera att det västsvenska tränarkollektivet presterat mycket bra och att det ﬁnns
goda skäl att tro på ytterligare kvalitetshöjning. När man skummar igenom samtliga
västtsvenska tränares träningslistor så hittar

EFTERLYSNING!
– historiskt material
Vi håller på att samla in historiskt material till
vårt vitrinskåp i villan. Har du eller känner du
någon som har material med galoppanknytning
som kan passa, kontakta:

Lars Gradin, lars.gradin@volvo.com, 0739-020828
Bo Magnusson, borrebosse@hotmail.com, 0709-266093

Välkommen till göteborg galopp

SöndaG
3 juni kl 12.00

entré 50 :- inkl. proGram

För mer inFormation: www.goteborggalopp.se/gg

Inför varje tävlingsdag
ﬁnns det afﬁscher i villan
på Galoppbanan samt att
ladda ner på vår hemsida.
Vi vill gärna ha hjälp
med att sätta upp dessa
i Göteborgaområdet och
angränsande kommuner.
Tack på förhand!

man gott om både ostartade äldre hästar
såväl som ostartade unghästar. Det ﬁnns
anledning att återkomma med positiva rapporter som visar att våra tränare verkligen
kan ta för sig.

Nästa tävlingsdag är snart här.
Söndag den 8 juli på Göteborg Galopp.
Vi ses väl då?
Lars Gradin

Vi välkomnar nya medlemmar
till Göteborgs Galoppsällskap!
Bland annat ingår prenumeration av programmet till Göteborg
Galopp och tidningen Galopp-magasinet samt fri entré för två
personer till samtliga galoppbanor i Skandinavien.

Medlemsavgift: 300 kr enskild medlem, 350 kr familj.
PlusGiro: 68 00 26-2 eller Bankgiro 768-0150.
Ange namn, adress, telefon, mobil och mailadress.
www.goteborggalopp.se/GGS www.goteborggalopp.se/gg

ÅRETS GALOPPRESA
Göteborgs Galoppsällskap arrangerar en resa med buss
till danska Klampenborg och Scandinavian Open söndagen
den 5 augusti
300 kr (inkl. inträde & program)
Betalning till plusgiro 680026-2 eller bankgiro 768-0150 GG
tillhanda senast den 24 juli
För ytterligare information och tidsplan, kontakta ”Götet”
via mail: lennart.lonneby@hotmail.com
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Metaltown 2012
på Göteborg Galopp
Metaltown är över för i år och festivalen
var väldigt lyckad. (Kika gärna på
www.metaltown.se för att se hur Galoppbanans område totalt förvandlas till en helt
annan verksamhet och värld). Några dagar
återstår dock av städning runt omkring de
olika ytorna.
Nästa år ﬁrar de 10 års jubileum och
extra krut kommer att läggas på artister.
Då kommer det förmodligen innebära mer
begränsningar i träningsverksamheten
veckan efter då man kalkylerar med
ca 25-30 000 besökare och efterarbetet
kommer då ta extra tid.
Metaltown är, även om det stökar
till det för träningsverksamheten lokalt,
ett viktigt tillskott ekonomiskt för banan
och även marknadsmässigt då det sätter
Göteborg Galopp på kartan både som sport
men även för området i övrigt då övriga intressenter ser möjligheter att etablera sig i
och med detta. Anläggningen och området
har fått stora resurser i och med de ytor
som iordningställs.
I år har Metaltown kostat på ca 1,5 milj
på parkeringsytorna, sprängning, breddning av vägar och annat. Ytterligare förbättringar på området kommer att ske nästa år.
Ann Gillberg
Anläggningsansvarig
Göteborg Galopp

GALOPPDAGAR I GÖTEBORG 2012:
Söndag		3
Söndag		8
Söndag		22
Söndag		29
Söndag		19

juni
juli
juli
juli
augusti

Lördag		1				september – V65		
Söndag 16
september
Söndag		7
oktober
Söndag		21
oktober

FÖR MER INFORMATION: WWW.GOTEBORGGALOPP.SE/GG
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