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INBJUDAN TILL ÖPPET MÖTE
ALLA som gillar Göteborg Galopp
är välkomna till ett öppet möte ute på banan!

söndag den 1 maj 2016 kl 13
2016 års
TÄVLINGSDAGAR!


SÖNDAG 22 MAJ FAMILJEDAG



ONSDAG 15 JUNI LUNCHGALOPP



SÖNDAG 3 JULI



SÖNDAG 10 JULI ÅBYDAGEN



SÖNDAG 31 JULI



SÖNDAG 21 AUGUSTI -

Vi tänkte bl.a. prata om vad som händer under säsongen 2016 , men framför allt höra vad galoppentusiasterna i Västsverige har för tankar om framtiden för Göteborg Galopp.
Styrelsen har för avsikt att upprätta en femårig handlingsplan och då ska
dessa tankar och idéer utgöra underlag för planen.
Samtidigt passar vi på att ha lite samkväm för alla medlemmar och fira in
både våren och att en ny säsong snart startar.
Vi bjuder på grillad korv och fika.
Maila gärna ditt deltagande, så vi kan beräkna
mängden korv och bullar! Caroline.muller@live.se
Väl mött!

GÖTEBORGS STORA PRIS


SÖNDAG 18 SEPTEMBER

Göteborgs Galoppsällskap på webben
-sida: GGS Göteborgs Galoppsällskap
Hemsida: goteborgsgaloppsallskap.se





Enskilt medlemskap 350.Familjemedlemskap 400.-

Plusgiro 68 00 26-2 eller
Bankgiro 768-0150
Vänligen skriv namn (samtliga personer vid familjemedlemskap),
adress, telefon och e-postadress.
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Göteborgs Galoppsällskap

MEDLEMSBREV

Styrelsen GGS 2016
Charlotta Månsby, ordförande
0705-667886
lotta.aledjurklinik@telia.com

Anders Garbratt, ledamot
0708-445205
garbratt@telia.com

Efter många år som aktiv i
GGS och styrelsemedlem,
är nu Lotta GGSs nya ordeförande. Hon är klinikchef
och veterinär på Ale Djurkliniks, som hon driver med
maken Mikael Svedberg.
Största delen av sin fritid
lägger Lotta på sina hästar och på galoppsporten. Hon har amatörlicens som galopptränare
och har häst i träning.
—————————————————————
Susanne Sivrup-Rosenqvist, vice ordförande
0766-272310
susanne@aleracing.se

Anders har varit styrelseledamot i GGS i många år och
representerat Göteborg
Galopp i SG. Sedan några
år är Anders pensionär
efter flera år på Volvo Lastvagnar där han jobbat med
marknadsföring och utbildningsfrågor.
—————————————————————
Maria Lamm, ledamot
0707-560769
ml@marialamm.se

Susanne är professionell
galopptränare på egen gård
i Älvängen tillsammans med
man och barn. Började med
ponnygalopp -89, blev amatörtränare -94 och därefter
proffstränare 2010. Arbetar
hårt för att få vår bana att
utvecklas till något stort och för att sprida intresset för vår fantastiska sport vidare till
andra. Sitter också som ordförande i valberedningen för Svensk Galopps styrelse.
—————————————————————
Caroline Muller Roussel, sekreterare
0722-250031
caroline.muller@live.se

Maria är till yrket advokat. Inlockad i galoppsporten av en f.d. galopphäst som tyckte bättre
om galopp än dressyr och fälttävlan och snart
gjorde hon det också. 1974 blev Maria galopphästägare och amatörryttare. Är sedan 1987
amatörtränare och har för dagen 4 hästar i
träning tillsammans med sin man på egen anläggning söder om Stockholm. Tycker bäst om
gräsbanor och därför mest "hemma" på GG.
—————————————————————
Christer Hederud, ledamot
0707-722735
hederud@home.se

Christer har varit proffstränare 35 år, varav 10 år i
Norge mellan åren 1985
och 1995, en otroligt fin och
lärorik tid. Han är även
Caroline gjorde come-back
hästägare och har fött upp
i styrelsen för GGS 2015
ett antal hästar. Nu finns
efter några års paus. Hon
han i Kungsbacka ock tror
är hästägare och hobbypå en framtid för svensk galopp i Västsverige.
ryttare, samt andelsägare —————————————————————
hos Pia Höiom.
Henrik Engblom, ledamot
Yrkesmässigt är hon entre- 0733-914780
prenör och ekonom, och
henrik-engblom@spray.se
har många år inom import
och grossistverksamhet.
”Proffstränaren med rätt att
—————————————————————
rida!” (citerat från SG’s
Lennart Lönneby, kassör
sportinfo). Henrik har f .n.
0706-406244
drygt 30 hästar i träning och
lennart.lonneby@hotmail.com
håller mestadels till på gården i Dalsland. Erfarenhet
Lennart sitter som kassör i
från galoppsporten är minst
GGS sedan flera år tillbaka.
sagt gedigen och har fått
Han är spelare och tipster
galopp-DNA från både fadernet och modernet.
och har lång erfarenhet
inom travet men tröttnade
GGS representation i
och sadlade om till galopSvensk Galopps fullmäktige.
pen. Numera ålderspensionär som tidigare arbetat som
Ordinarie ledamöter:
ekonom.
Lotta Månsby
—————————————————————
Susanne Sivrup-Rosenqvist

Therese Lalér Fredriksson, suppleant
073-640 36 96
thereselaler@hotmail.com
Therese är hästägare och
har varit amatörryttare och
håller mestadels till på Susanne Sivrups anläggning i
Ale. Yrkesmässigt jobbar
hon som undersköterska på
Östra Sjukhuset.
—————————————————————
Erica Fredriksson, suppleant
0763-402046
ericafredriksson@yahoo.se
Erica är relativt ny inom galoppsporten, men det är ingen brist på engagemanget.
Hon är amatörtränare och
vill gärna se att sporten ska
att utvecklas positivt och bli
bredare. Hon gör sitt andra
år i styrelsen som suppleant.
—————————————————————
Andreas Wanjura, suppleant
073-502 21 72
Andreas_wanjura@hotmail.com
Andreas har också han fått
sitt galoppintresse genom
sitt dna. Pappa Christer Hederud står ju att läsa om här
intill. Andreas både studerar och jobbar uppe i Karlstad, men missar inte en
galoppdag om han kan undvika det. Fotbollen är dock
en idrott som står minst lika högt i kurs.
—————————————————————
Lars Stelius, suppleant
070-712 61 04
lars.stelius@hotmail.com
Lars är ny i styrelsen men så ej i galoppsporten, där han har ett stort engagemang både
som ägare och uppfödare. Dottern
Michalea Jahreskog är framgångsrik amatörtränare till flera av Lars hästar.

Caroline Muller Roussel
Christer Hederud
Maria Lamm
Henrik Engblom
Suppleanter för dessa
Anders Garbratt

