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MEDLEMSBREV
2017 års
TÄVLINGSDAGAR!
MAJ 7
MAJ 21
JUL 2
JUL 30
AUG 20
SEP 17
OKT 1
OKT 18

Vårpremiär
Familjedag
Sommargalopp
Åbydagen
Göteborgs Stora Pris
Westerndag
Höstgalopp
Onsdagsgalopp

Sökes:

GGS-värd
Vi söker någon som kan
tänka sig att vara GGS-värd
på våra tävlingsdagar. Din
uppgift är enkel: mingla,
dela ut broschyrer om GGS,
ragga medlemar och prata
dig varm för galoppen.
Hör av dig till
Caroline 070-5250031

Nytt år, nya upplägg, nya tävlingar och fler medlemmar
Styrelsen för 2017 är
minst sagt nygammal.
Den består av idel kända
namn, vilka det är kan du
läsa på nästa sida. Styrelsen har dock minskat i antal ledamöter och suppleanter, men inte i effektivitet.
Numera är vi sex ordinarie
förutom ordförande och
med en suppleant.

söndagsgalopp den 7 maj
för att avsluta den 18 oktober med en lunchgalopp.
Dessemellan har vi ett antal
riktigt fina dagar, bl.a. Familjedagen den 21 maj,
Åbydagen i juli, Göteborgs
Stora Pris i augusti och
Westerndagen i september.
Dessa dagar blir det lite
extra hålligång på banan.

Istället har GGS börjat
jobba med kommittéer.
Tanken bakom detta är att
de som besitter större kunskaper och engagemang
inom en viss sektor, ska
kunna lägga sitt fokus där,
ex på kommittéer är banan,
medlemsvård, tävlingsdagar. För den som är intresserad att jobba med en
specifik fråga, är du välkommen att höra av dig.

Vill ni se fler tävlingsdagar på banan, måste vi bli
fler medlemmar igen. Ju
fler vi är desto lättare att
göra oss hörda. Så skicka in
slantarna om du inte hunnit
göra det för i år, och rekrytera andra galoppentusiaster att bli medlem.

Åtta tävlingsdagar blir
det i år, sju söndagar och
en avslutande onsdag.
Vi inleder med en klassisk

Har du missat betala
medlemsavgiften för
2017?



350 kr för enskild
medlem
400 kr för familjemedlemskap.

Plusgiro 68 00 26-2
Bankgiro 768-0150
Vid betalning så glöm
inte att ange namn,
adress, telefon och epostadress.

I augusti i år har vi ju också
något extra spännande på
g, inte bara för Göteborg
och ridsporten utan också
för både galoppen, RyttarEM! Under hela vecka har
GGS, ATG och SG ett 60
m2 stort tält uppställt på
Heden. Det ska vara bemannat med representanter
mellan 9-21 varje dag. Vill
du hjälpa till? Vi är så tacksamma för alla som kan
ställa upp oavsett hur
många timmar eller dagar.
Hör bara av dig!
Sist men inte minst… GGS
har nu en ny sida på Facebook. Gå in och gilla den
så får du alla uppdateringar
till dig om vad som händer i
sälskapet. Givetvis står all
väsentlig info också på
hemsidan,

Göteborg Galopp har ju
också fått ett annat nytillskott, nämligen Jan Flodin, som är platsansvarig på www.goteborgsgaloppsallskap.se
banan. Han sköter på allt
Med bästa hästningar,
på anläggning utom själva
gräsbanan, som Gordon
GGS
Street fortsätter med.

Nya kläder för GGS
Under flera år har flera logotyper
använts för Göteborgs Galoppsällskap.
En av de mest välkända är den
som också använts på vår jubileumspin, GGS 80 år, och så fanns
”Tre hästar” under några år.
Ingen av dessa två äldre logos
har vi bra underlag på, utan
bara ”små bilder”. Detta ger att vi har mycket
svårt att ta fram bra material för tryck, etc.
Originalen är försvunna sedan länge.
När vår fina bana etablerades skapades också
en logo för GG AB,
den stiliserade, färgglada strecken, som
symboliserade ett galopperande ekipage.

Och Svensk Galopp har en stilren
blågul logo.
Efter att ha diskuterat detta på årsstämman i
mars, beslutades byta GGS-logo till en ny och
mer tidsenlig. Den nya logo är fusion av de
gamla och GGABs, med inspiration av SGs.
Logon finns i två varianter; en rektangulär,
som ni kan se
ovan, och en
mer kvadratisk.
Inom kort
kommer klubbkläder och
emblem av
olika slag presenteras. Den som väntar på
något gott...
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Presentation av 2017 års styrelsemedlemmar i GGS
Carl Strand
ordförande (2017)
070-874 44 40,
carl@bullterrierab.se
Carl gör nu sin
fjärde period som
ordförande med en liten time-out förra
året. Han är farfar, positiv, öppen, uppriktig, idérik, engagerad, flexibel, otålig,
kontrollbenägen, skratt, problemlösande, kommunikation, utveckling, hästar, bullterriers. Sedan mer än 40 år har
Carls fokus varit att förstå varför vi människor agerar som vi gör när vi gör våra
val av var vi bor, vart vi reser, vilka produkter vi köper och varumärkenas roll i
detta.
_______________________________
Göteborgs Galoppsällskap på webben

förtjänar han på Volvo IT där han är
systemutvecklare.
________________________________
Caroline MullerRoussel
kassör (2016-2017)
070-525 00 31,
caroline.muller@
live.se

Stig Pilroth
ledamot
(2017-2018)
070-844 22 20,
stig.pilroth@
tele2.se
Även Stig gör come-back i styrelsen, men
efter en längre tids frånvaro. Efter
många år inom galoppsporten, avslutade han sin tränarlicens 2004 då sambon Bodil Blomqvist tog över stallet i
Vedum. Med sitt hjärtat i Göteborg, var
han en av flera drivande krafter till etableringen av vår fina bana på Hisingen.
Engagemanget är lika starkt som förr.
____________________-___________

Caroline gjorde come-back i styrelsen
för GGS 2015 efter några års paus. Hon
är hästägare och hobbyryttare, samt
andelsägare hos Pia Höiom. Caroline är
också Ringmaster på vår kära bana. Hon
är jobbar också i tävlingssekretariatet
under Göteborg Horse Show . Yrkesmässigt är hon entreprenör och ekonom,
och har många år inom import och gros- Lotta Månsby
sistverksamhet.
suppleant (2017)
Susanne Sivrup________________________________ 070-566 78 86,
Rosenqvist
lotta.mansby@
vice ordföChrister Hederud
aledjurklinik.se
rande (2016ledamot
2017)
(2017-2018)
Lotta är veterinär
076-627 23 10,
070-772 27 35,
med specialistkompetens i hästens sjukinfo@aleracing.se
hederud@
domar. Hon äger och driver Ale djurklihome.se
nik,
Susanne är professionell galoppträGöteborgsområdets största hästklinik,
nare på egen gård i Älvängen tillsamChrister har varit proffstränare drygt 35 med maken Mikael Svedberg. Största
mans med man och barn. Började med år, varav 10 år i Norge mellan åren 1985 delen av sin fritid lägger Lotta på sina
ponnygalopp -89, blev amatörtränare - och 1995, en otroligt fin och lärorik tid. hästar och på galoppsporten. Hon har
94 och därefter proffstränare 2010. Ar- Han är även hästägare och har fött upp amatörlicens som galopptränare och har
betar hårt för att få vår bana att utveck- ett antal hästar. Nu finns han i Kungshäst i träning.
las till något stort och för att sprida inbacka ock tror på en framtid för svensk
tresset för vår fantastiska sport vidare
galopp i Västsverige.
GGSs representation i
till andra. Susanne ansvarar för ponnyga- ________________________________
Svensk Galopps fullmäktige.
loppen i Göteborg och sitter också med i
Ordinarie ledamöter:
valberedningen för Svensk Galopps sty- Henrik Engblom
relse.
ledamot (2016Carl Strand
________________________________ 2017)
Susanne Sivrup-Rosenqvist
073-391 47 80,
Christer Hederud
Lars Gradin
info@heracing.se
Caroline Muller-Roussel
sekreterare
Stig Pilroth
(2017-2018),
”Proffstränaren
0739-020828
med rätt att rida!” (citerat från SG’s
Henrik Engblom
lars.gradin@
sportinfo). Henrik har fn ca 20 hästar i
Suppleanter för dessa
volvo.com
träning och åker fram och tillbaka mellan
gården i Dalsland och stallet i Enköping/
Lotta Månsby
Precis som Carl är nu Lars tillbaka i styBro. Erfarenhet från galoppsporten är
Åsa Edvardsson
relse efter ett års frånvaro. Lars är anminst sagt gedigen och har fått galoppdelsägare i hästar hos Pia Höiom och
DNA från både fadernet och modernet.
hobbyuppfödare. Han missar ogärna en
tävlingsdag på vår bana. Sitt levebröd
FB-sida: GGS Göteborgs Galoppsällskap

Hemsida: goteborgsgaloppsallskap.se

