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MEDLEMSBREV
TÄVLINGSDAGAR
2019
MAJ
 Sön 12 Säsongspremiär
JUNI
 Sön 2 Familjedag
 Sön 23 Åbydagen med trav,
monté och galopp,
JULI
 Sön 7 Grilltävling med Leif
Mannerström
 Lör 20 Sommargalopp och
medlemsfest
 Sön 28 Sommargalopp
AUGUSTI
 Sön 18 Göteborgs Stora Pris
och Champagnefest
 Lör 31 Jaktdag med
Steffo Törnqvist, och
Bagageluckeloppis,
SEPTEMBER
 Sön 8 Höstgalopp

Drömmar i uppfyllelse...
Så har det
äntligen hänt!
Göteborg
Galopp har
fått tio tävlingsdagar!
Vi inleder säsongen den 12
maj och avslutar 9 oktober.
Fem temadagar blir det. Familjedagen och Åbydagen är ju
gamla favorit, men förgyller vi
året med grilltävling med Leif
Mannerström som ciceron och
domare, champagnefest vid
Göteborgs Stora Pris och jaktdag med Steffo Törnqvist i
huvudrollen. Mer detaljer om
dessa evenemang kommer
längre fram.
Vår så uppskattade anläggningsjobbare, Svenne och
Christer, sliter för att få allt i
bästa skick till årets tävlingar.

OKTBER
 Ons 9 Säsongsavslutning
Reservation för ev förändringar !

GGS på webben
FB-sida:

GGS Göteborgs
Galoppsällskap

Hemsida:
goteborgsgaloppsallskap.se

Dräneringsarbetet färdigställdes redan i höstas och nu pågår arbetet med en ny entré-

byggnad, och en ny vinnarcirkel med ”estrad”. Staken runt
både ledvolt och vinnarcirkel
kommer att bli sprillans nytt.
Vidare ska vissa markytor
hårdgöras och rail bytas ut på
banan samt att herrjockeyerna
kommer att få nya, fräscha
dusch– och toalettutrymmen.
Och så kommer vi till den
riktigt stora nyheten…

dela av utifrån behov. Planen
är att läktarbyggnaden även
ska kunna användas mellan
tävlingsdagarna till olika
event.
Till tävlingsdagen lör 20 juli
tänkte vi anordna medlemsfest. Så ”save that date” och
ställ in semestern den dagen!
Vi håller till ute på banan i/
eller utanför tälten beroende
på väder.
Och så till sist, som har ju
GGS ett antal volontärsuppdrag under tävlingsdagarna i
Göteborg. Vi behöver bemanna upp informationstältet,
kiosken och spelhörnan. Att
En läktarbyggnad på plane- vara GGS-värd i år innebär att
rad för 2020!
du för ett s.k. SuperpresentSom det ser ut nu kommer om kort som tack för hjälpen. Ett
alla instanser säger ja, spaden kort per uppdrag och dag.
sättas i marken så snart säsongen är över. Lite påminner
byggnaden om Bro Park men
kommer att vara mer
”naturnära”. Byggnaden kommer att ha kiosk/café och totohall på bottenvåningen, restaurang på första våningen
och loger, takterrass och
funktionärsutrymmen överst.
Restaurangvåningen kommer
vara ett öppet rum som går att

Majbrasa och arbetsdag!
Precis som tidigare år, tänkte vi ses och hjälpa till med
att få banan tjusig skick till säsongspremiären.
Majbrasa och grillning passar bra ihop, tycker vi!
Så 1 maj ses vi på banan kl 10 och kör så det ryker!
Mer info kommer på hemsidan och Facebook!
Föranmälan för de som vill äta!

tisdag den 2 maj 2017

2019 års styrelsemedlemmar blev ett dakapo på fjolåret!
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Ordförande (2019)

Lars Gradin
Sekreterare (2019-2020)

Stig Pilroth
Ledamot (2019-2020)

Susanne är proffstränare 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. Susanne ansvarar
för ponnygaloppen i Göteborg och sitter
också med i valberedningen för Svensk
Galopps styrelse.
_______________________________

Lars har jobbat
under flera år i
styrelsen och för
galoppsporten i
Göte borg. Han är
andelsägare i
hästar hos Pia
Höiom och hobbyuppfödare. Han missar
ogärna en tävlingsdag på vår bana. Sitt
levebröd förtjänar han på Volvo IT där
han är systemutvecklare.
Lars vår representant i SGs ekonomigruppen, och är suppleant i valberedningen .
_______________________________

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. Stig sitter i SGs styrgrupp tillsammans med Henrik Engblom.
_______________________________

Lotta Månsby

Caroline Muller-Roussel
Kassör (2018-2019)

Vice ordförande (2018-2019)

Lotta är veterinär
med specialistkompetens i hästens sjukdomar i
rörelseapparat
och träningsfysiologi. Hon äger
och driver Ale djurklinik.
Hon har amatörlicens som galopptränare
och har häst i träning, samt är uppfödare.
_______________________________

Caroline har ett
mångårigt engagemang inom
galoppsporten.
På tävlingsdagarna har hon
ett finger med
lite varstans; kiosken, tävlingsfunktionärer, GGS-värd, m.m. Yrkesmässigt är hon
handelskoordinator inom pappersindustrin.
_______________________________

Åsa Edvardsson
Ledamot (2018-2019)

Christer Hederud
Ledamot (2019-2020)

Åsa är proffstränare med f.n. sex
hästar i stallet i
Brålanda i Dalsland. Hon arbetar även som
lärare, just nu på
lågstadiet. Tidigare även yrkesgymnasielärare och galoppinstruktör på Nuntorps
Naturbruksgymnasium. Åsa är också
kommunpolitiker och sitter som ledamot
olika nämnder, liksom i Brålanda företagarföreningen. Åsa är också ledamot
SG:s styrelse.

Christer har varit
proffstränare
drygt 35 år, varav
10 år i Norge
mellan åren 1985
och 1995, en
otroligt fin och
lärorik tid. Han är även hästägare och har
fött upp ett antal hästar. Christer jobbar
på GG-anläggningen tillsammans med
Sven Rosenqvist.

KONTAKTUPPGIFTER TILL
STYRELSELEDAMÖTERNA HITTAR NI
PÅ HEMSIDAN:
goteborgsgaloppsallskap.se

GGSs representation i
Svensk Galopps fullmäktige.
Ordinarie ledamöter:
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Christer Hederud
Stig Pilroth
Lotta Månsby
Lars Gradin
Caroline Muller-Roussel
Suppleanter för dessa
Henrik Engblom
 Christoffer Andersson Rönnlund
 Anne-Beth Thörn

_______________________________
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Champions 2018 i GGS
Henrik Engblom
Suppleant (2019)
Henrik är både
jockey och tränare
med ca 20 hästar i
träning på sin gård
utanför Skara. Erfarenhet från galoppsporten är
minst sagt gedigen och har fått galopp-DNA
från både fadernet och modernet. Henrik
sitter med i sportkommittén., och i SGs styrgrupp tillsammans med Stig Pilroth.
_______________________________
Christoffer Andersson Rönnlund
Suppleant (2019)
Christoffer är rätt
ny inom galoppen
och kom in på den
här banan hösten
2016 då hans
dottern Evelina
började
tävla. Han är även
med i Svensk Ponnygalopps föräldragrupp
som en av två representanter från Göteborg. Han hoppas genom aktivt deltagande kunna bidra till att ponnygaloppen
fortsätter den positiva trend vi sett senaste
året och att stärka gemenskapen mellan
våra tre banor både stort och smått. Ser
även fram emot att få vara med och utveckla Göteborgsbanan i sin helhet.
_______________________________
Anne-Beth Thörn
Suppleant (2019)
Amatörtränare
sen 1979 och även
ridit en del amatörlöp. Hennes
styrelseengagemang startade
redan 1976 med
några pauser inemellan. Anne-Beth ser du bl.a. under tävlingsdagarna som GG-värd.

Traditionen är återupptagen… Medan ankra sällskap utser sina vinstrikaste
champions tar vi de segerrikaste! Huvudkriteriet är att man måste vara medlem i Göteborgs Galoppsällskap, att licens-/hemmabanan är Göteborg Galopp
samt att vi räknar prestation på både svenska och utländska banor.
I år har vi också valt att utse årets ponnygaloppör och ponnyjockey!
Segerrikaste Amatörtränare slätlöp

Annette Stjernstrand

Segerrikaste Proffstränare slätlöp

Henrik Engblom

Segerrikaste Hindertränare

Rolf Person

Segerrikaste Engelska fullblod

Stenid

Segerrikaste Hinderhäst

Propelino

Segerrikaste Ägare

Mortensen Nathalie

Segerrikaste Jockey

Mortensen Nathalie

Segerrikaste Amatörryttare

Charlotta Ericsson

Årets Ponnyjockey

Michelle Rosenqvist

Årets Ponnygaloppör

BW’s Spidermann
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Grundkurs i Galopp (Steg 1)
Svensk Galopp och Göteborgs Galoppsällskap inbjuder härmed till
en grundkurs inom galoppsporten på Göteborg Galopp våren 2019
i samarbete med Hästsportens Folkhögskola.
Kursen är öppen för alla utan krav på förkunskaper.
Program

Dag 1: Ons 10 april, kl 18.30
Plats: Villan på Göteborg Galopp, Jockeyvägen 10, Hisingen/Göteborg
18.30 Galoppsportens historia i Sverige o världen. /Stig Pilroth.
Paus för fika vid 19.30. Vi beräknar att avsluta vid 21.00

Dag 2: Ons 17 april, kl 18.30
Plats: Vi träffas utanför Ale Djurklinik för att gå bort till stallarna.
18.30 Uppfödning, träning, utrustning och utfodring. /Lotta Månsby.
Paus för fika. Vi beräknar att vara klara 21.00

Dag 3: Ons 8 maj, kl 18.30
Plats: Villan på Göteborg Galopp, Jockeyvägen 10, Hisingen/Göteborg
18.30 Hur man läser program och propositioner. Reglemente, licenser och organisation.
/Stig Pilroth
Paus för fika vid 19.30. Vi beräknar att vara klara 21.00

Dag 4: Sön 12 maj kl 11.00 (innan löpdagen börjar)
Plats: Framför Villan på Göteborg Galopp, Jockeyvägen 10, Hisingen/Göteborg
11.00 Vad händer under en tävlingsdag och besök ”backstage”./David Crona
12.30 Guidning av representant för Göteborgs Galoppsällskap.
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Anmälan görs till Hästsportens Folkhögskola via denna länk senast den 3 april 2019:
https://hastsport.wufoo.com/forms/kurser-galopp

Har du några frågor kontakta:
Lotta Månsby/Göteborgs Galopppsällskap lotta.mansby@aledjurklinik.se, eller
Teresia Åkesson/Svensk Galopp teresia.akesson@svenskgalopp.se

