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säkringen av vattenförsörjningen genom
att utvidga den beﬁntliga dammen och
bygga en pumpstation med automatstyrning undveks problemet med hård bana
genom välvilligt bistånd från högre makter.
Den långvariga regnperiod som vi i stället
ﬁck skapade emellertid andra problem.
Slitaget på gräsbanan blev efterhand så

höjas genom toppdressning med såväl
sand som jord.
Även för träningsbanan har säsongens
myckna regnande och de senaste kalla
vintrarna med tjäle gjort att bankroppen
förändrats. Betydande mängder sand har
ﬂyttats från banan ut i diken och dräneringar. För att skona gräsbanan har man

kraftigt på vissa utsatta ställen att gräset
inte kunde återhämta sig. Åtgärder på kort
sikt var att hålpipa och förstärka med sand.
Startboxarna ﬂyttades och man railade ut i
början av upploppet. Under sensommaren
kom dock så mycket regn att lerskiktet under grässvålen svällde så kraftigt att gräset
släppte på stora ytor. Det gick inte att köra
med maskiner för att avvattna utan att
banan kördes sönder. Den långsammare
tillväxttakten under hösten gjorde också
att gräset hade svårt att läka ihop och
etablera sig på nytt. När banan under vissa
perioder till stora delar stod under vatten
var man alltså till slut tvungna att ge upp
och med hänsyn till säkerheten för människor och djur ställa in tävlingarna.
På lång sikt måste bankroppen försiktigt

tvingats till att i större utsträckning köra
fordon på sandbanan, vilket i sin tur ökat
slitaget på träningsbanan. Mer material
och annan blandning måste läggas på för
att banan skall bli jämn. Sanden måste
siktas för att stenar skall tas bort. Vissa
dräneringar måste förbättras.
För närvarande ﬁnns 96 boxplatser vid
banan. Med den positiva utveckling som
skett med ﬂer startande hästar framstår
behovet av kompletterande stallar som
stort, vilket GGS påpekat redan inför
2011 års tävlingar. Eftersom inget gjorts
var man under tävlingssäsongen 2012
liksom året innan tvungna att med hjälp
av ”provisoriska” gäststallar hjälpligt klara
situationen. Förhållandena var emellertid
om möjligt ändå förskräckligare än under

Tävlingssäsongen 2012 har i Göteborg
bjudit på ﬁn galoppsport med mycket
välfyllda startfält. Göteborgsbanan har
alltid lockat många hästägare, tränare, ryttare och hästar. Säsongen 2012 var inget
undantag och även publiktillströmningen
var god.
Tyvärr blev säsongen rumphuggen då
tävlingsdagarna den 7 och 21 oktober ﬁck
ställas in på grund av det kraftiga regnandet. Väderleksförhållandena i kombination
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med rekordstora startfält orsakade att
problem som tidigare kunnat bemästras
nu plötsligt blev akuta.

Akuta problem
Fjolårets extrema torka upprepades inte så
trots att SG nonchalerat den nödvändiga
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2011 och ”gäststallarna” ofta översvämmade. Redan för ett år sedan sades att
bygglov hade inhämtats och oﬀertförfrågan utsänts för att inför 2012 bygga 30 nya
boxplatser!!!

Medlemsmöte
GGS arrangerade den 20 november för
tredje året i rad ett välbesökt medlemsmöte och gästades denna gång av Svensk
Galopps ledningsgrupp, Klas Lundgren,
Nicholas Cordrey, Helena Gärtner och
Göran Terninger.
På agendan stod:
• Svensk Galopp. Ekonomisk rapportering.
• Erfarenheter från 2012 och riktlinjer för
tävlingsverksamheten 2013.
• Riksgaloppen 2013.
• Marknadsföringen av Göteborg Galopp.
• Plan för utveckling av galoppsporten i
Göteborg.
Klas Lundgren, nybliven VD för Svensk
Galopp, redogjorde för den ekonomiska
situationen för Svensk Galopp och behovet av kraftiga åtgärder för att undvika
fortsatta underskott.
Klas har vidare aktualiserat frågan om

långtidsplanering och visioner för den
svenska galoppen. Han har i det sammanhanget bett styrelsen för GGS att bidra
med idéer för att ta fram en plan för utvecklingen av galoppsporten i Västsverige.
Som vanligt ställdes ett stort antal frågor till de inbjudna gästerna och den efter-

Svensk Galopps höstmöte 2012
Vid SGs höstmöte den 12 oktober representerades GGS av våra fullmäktigeombud
Rolf Persson, Anders Garbratt, Roland
Johansson, Ronja Risberg, Bosse Magnusson och Lennart Lönneby.
Vid stämman fattades beslut att genomföra Nationaldagsgaloppen 2013.

följande diskussionen var livlig. Behovet av
framtida investeringar på banan bl.a. för
att förbättra såväl tävlings- som träningsbanan engagerade medlemmarna liksom
frågan varför ingen av riksgaloppörerna
2013 kommer att tränas i regionen.
Vidare konstaterades det att de första
galopptävlingarna i Sverige ägde rum den
21 september 1814 på Heden i Göteborg.
Det ﬁnns därför ambitioner att, om ekonomin medger det, ﬁra 200-årsjubileum
i Göteborg på ett publikattraktivt sätt till
nytta för hela Galoppsverige.

Informationsärenden:
• Ekonomiskt utfall i enlighet med budget.
• Huvudstadsbanan
• JTG frågan.
• Omläggningen av Täbys dirttrackbana.
• Investeringsbehov för Göteborgsbanan.
Synpunkter framfördes beträﬀande
Göteborgsbanan. Bland annat kritiserades
hästtransportparkeringen som anses rörig
och banan som anses ha försämrats de
senaste åren. Dessutom nämndes den i
mångas ögon bristfälliga marknadsföringen av Göteborg Galopp liksom behovet av
förbättringar för publiken.

Sewerin Ekman

Ordförande Göteborg Galoppsällskap

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

Tävlingsdagar 2013 på Göteborg Galoppbana. Söndag 12 maj,
Söndag 2 juni, Söndag 23 juni, Söndag 14 juli, Söndag 28 juli,
Söndag 18 augusti, Lördag 24 augusti, Söndag 8 september.

God Jul & Gott Nytt År
önskar styrelsen på Göteborgs Galoppsällskap!

Medlemsavgift: 300 kr enskild medlem,
350 kr familjemedlemskap.
PlusGiro: 68 00 26-2 eller Bankgiro 768-0150.
Ange namn, adress, telefon, mobil och mail.
www.goteborggalopp.se/GGS
www.goteborggalopp.se/gg
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Årets säsong på Göteborg Galopp blev ju som bekant rumphuggen då de två sista
tävlingsdagarna måste ställas in på grund av det massiva regnandet vilket gjorde
det fullständigt omöjligt att genomföra tävlingar under såväl rättvisa och säkra
förhållanden. För att inte tala om de allvarliga skador som kunde åsamkats själva
banan om det ridits 2 fulla tävlingsdagar då.
Text: Lars Gradin, Sekreterare Göteborgs Galoppsällskap

Entangle med Jacob Johansen vinner Göteborgs Stora pris den 16/9.

När man sätter sig ner och blickar tillbaka
på säsongen som gått så förbleknar dock
det rumphuggna intrycket i snabb takt.
Det ﬁnns mycket att komma ihåg från de 7
tävlingsdagarna.
Man ska spara det bästa till sist heter
det, men jag väljer att vara tvärsemot
och skriver några ord om Entangle så här
i början av säsongsammanfattningen.
Dessutom kan jag knappast tänka mig en
mer lämplig ingressbild.
Det norska superstoet, tränad av
Skandinaviens tränarnestor Arnﬁnn Lund,
gjorde oss den äran att komma till och
segra i Göteborgsbanans största lopp.
Göteborg Stora Pris. Nu blev väl inte segermarginalen så stor som förväntat, men för

henne inte helt passande banförhållanden
i kombination med oväntat hårt motstånd
gjorde att loppet var mycket sevärt. Trots
att Entangle till slut vann komfortabelt
minns man ändå den envetet stridande
tvåan i mål, Forward Planning, tränad av
hemmatränare Lotta Månsby. Entangle
har nu lagt tävlingsskorna på hyllan och
ska ägna sig åt att föda fram nya storstjärnor i framtiden.
Årets säsong präglades som vanligt av
mycket välfyllda startfält. Göteborg må
vara minstingen bland banorna i Skandinavien. Men i ligan antalet starthästar per
lopp är Göteborg den obestridbare segraren bland Skandinaviens galoppbanor. Ett
stort antalet hästar per lopp ger dessutom

att spelintresset är högt. Det är å andra
sidan svårtippat av just samma anledning
men det tycks som sagt inte skrämma bort
spelarna.
Här följer ett litet urval från säsongen i
form av bilder, text och statistik i salig
blandning. Fastän säsongen blev så kort
så får man sålla hårt bland godbitarna för
att de ska rymmas inom ett begränsat
spaltutrymme.
Den 19:e augusti hade vi ﬁnt besök av
den legendariske hinderhästen Berthram.
Han har som bekant sedan länge slutat
tävla och lever nu att lugnt pensionärsliv
hos Birgitta Paulsson i smäländska Bottnaryd.
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Hemmatränat i topp i Fred Armstrong Cup. Pamela
Engelbrektsson och Royal Highness (innerst) med Fabienne
De Geer i sadeln vinner knappt före Dramatic Act.

Berthram och Emperor i vinnarcirkeln den 19:e augusti. Emperor, som tränas av Are Hyldmo, vann Berthram häcklöpning med hemmajockeyn Anna Pilroth i sadeln.

Tiger Goddess och P-A Gråberg vinner Kopparmärralöpning före Sweet Baby Jane.

Tränarchampionatet vanns av Henrik Engblom. Här ﬁrar han segern i ARK Champion Cup den 29 juli ﬂankerad av
ägare i konsortiet Champion Club. Loppet vanns av Like a Charm under duktiga amatörryttaren Fanny Olsson.

Han deltog både i presentationen av de
fem ekipagen såväl som i prisutdelningen
i Berthram häcklöpning, loppet han fått
uppkallat efter sig.
Jockeychampion Annelie Hollstenius
stadfäste championatet på Blues Mostly i
V65-5 den 1:e september.
Annelie knep championtiteln tack vare
en tredjeplats mer än tvåan Carlos Lopez.
Båda red in 5 första- och 5 andraplatser.
Annelie red sammanlagt in 340 050 kr.
Tränarchampionatet vanns av Henrik Engblom. Här ﬁrar han segern i ARK Champion
Cup den 29 juli ﬂankerad av ägare i konsortiet Champion Club. Loppet vanns av Like
a Charm under duktiga amatörryttaren
Fanny Olsson.

Henriks facit blev till slut 4 segrar och
353 710 kr insprunget.
Följaktligen så vann Henrik också det
interna championatet bland Göteborgstränarna.
Henrik Engblom
Mikalea Jahreskog
Bodil Blomqvist
Lennart Jarvén
Lotta Månsby

9
3
2
2
2

När vi räknar ihop Göteborgstränarnas
segrar vid starter på alla banor 2012
konstaterar vi att Henrik även här kommer
att hamna i topp. Ställningen per den 2
december 2012:

Jockeychampion Annelie Hollstenius stadfäste championatet på Blues Mostly i V65-5 den 1:e september.
På bilden ägare och tränare Tony Oscarsson.

Henrik Engblom
Bodil Blomqvist
Pia Höiom
Mikaela Jahreskog
Lennart Jarvén

28
9
7
4
4

När man summerar året så kan man
återigen betrakta säsongen som lyckad.
Oavsett om vi avser säsongen på Göteborg Galopp eller våra aktivas insatser.
När vi pratar om anläggningen Göteborg
Galopp ﬁnns det dock en rad förbättringsområden. De nämns mer i detalj på annan
plats. Det känns dock viktigt att återigen
påpeka att vissa förbättringar bara måste
till för att både kunna bevara och utveckla
kvalitén på tävlings- och träningsverksamheten här på västkusten.

