Motioner till årsmötet för Stockholms Galoppsällskap
2021
Attityder kan svänga snabbt.
Galoppsporten kopplas plötsligt till en härskare som låser in sina döttrar och vars
ena fru tvingats rymma under dramatiska former. Dålig reklam för sporten
Hindertränaren Gordon Elliots selfie sittande på en död häst etsar sig fast på
näthinnan hos alla som sett den. Ännu mer dålig reklam.
”The racing industry” seglar i motvind. Tidigare har vi vant oss vid att få kritik när
hästar dör på banan eller när någon börjar diskutera användningen av spö.
Galoppsporten är en konservativ bransch med långa bromssträckor och ovilja att
ändra inarbetade regler och vanor.
Det finns emellertid även nytänkande och förmåga att anpassa sig till nya tider.
Jag slås av det när jag läser listan på bolag som finansförvaltningen i Stockholms
Galoppsällskap valt att satsa på. Huvuddelen av bolagen är under fem år och jobbar
i nya branscher. Förvaltningen har varit snabbfotad och skicklig.
Mitt hopp är att sällskapet är berett till samma nytänkande när det gäller sportens
regelverk. Chansen är här och nu eftersom sporten planerar att genomföra ett
gemensamt regelverk med Norge och Danmark. Om detta går igenom måste
samtliga länder stå bakom förändringar vilket kommer göra det ytterst svårt att i
framtiden genomföra förändringar. Därför uppmanar jag sällskapet att försöka
förnya reglementet redan idag.

Med vänliga hälsningar

Lars Herlin

Motion till Stockholms Galoppsällskaps årsmöte 2021
avseende användning av spö i svenska lopp.
Spöanvändning inom hästsport riskerar att förr eller senare piska upp en opinion
mot att tävla med djur. Det är dags för svensk galoppsport att följa norskt
exempel.

Förslag:
Att Stockholms galoppsällskap på Svensk Galopps fullmäktige och i andra
sammanhang föreslår och driver att Sverige snarast inför samma spöregler som
Norge

Motion till Stockholms Galoppsällskap från Lars Herlin

Nedan ett utdrag ur norska spöregler:
Kopia av norska spöbestämmelser
9.22.6 Pisk kan kun medtas i løp for 2-åringer og i hinderløp. 9.22.7 Kun støtsabsorberende pisk
(cushion whip) på maksimum 70 cm og 160 gram kan benyttes. Piskens ene ende på minimum 17cm
skal være myk og foret/vattert og skal kunne trykkes sammen minst 6mm. Pisken skal være av mørk
farge. Piskens tykkelse skal ikke være under 1 cm i diameter. Man kan ikke gjøre endringer på
godkjent pisk, bortsett fra håndtaket. 9.22.8 Under løp skal rytteren ri med begge hender på tøylene.
Bruk av tøylen som pisk er forbudt. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon av
hesten og/eller straff for rytteren. 9.22.9 Pisk kan kun benyttes for å avverge en farlig situasjon.

(Den konkurrensfördel som norska hästar har idag när de kommer till lopp i Sverige
och utsätts för spödrivning första gången försvinner med förslaget.)

Motion till Stockholms Galoppsällskaps årsmöte 2021
avseende begreppet amatörtränare.

Amatörtränarnas verksamhet bedrivs oftast med F-skattsedel. Begreppet
amatörtränare leder däremot skattemyndigheterna fel och försvårar registrering av
näringsverksamhet eftersom det för tanken till någon form av hobbyverksamhet
som har andra skattemässiga konsekvenser. Travet har redan anpassat sig och har
B-licenser för tränare. Travet har även döpt om begreppen för körsvenner, men
begreppet amatörjockey kan mycket väl leva kvar inom sporten med tanke på dess
historiska rötter. Tränarna kan indelas i kategori 1 respektive kategori 2 om man
inte vill använda A- respektive B-tränare.

Förslag till Stockholms Galoppsällskaps årsmöte 2021:
Att Stockholms Galoppsällskap driver gentemot övriga sällskap och Svensk Galopp
att begreppet amatörtränare försvinner och att förändringen genomförs snarast.

Motion till Stockholms Galoppsällskap från Lars Herlin

Utdrag ur travets licensreglemente:
Det finns två typer av tränarlicens, A-licens och B-licens. A-licens: Du får träna obegränsat antal
hästar. Krav på F-skatt och momsregistreringsnummer för att kunna aktivera denna licensform. Häst
på träningslistan ska tränas och skötas av tränaren själv eller av denne avlönad
personal/underentreprenör. Hästen ska vara uppstallade på godkänd uppstallningsplats. Hästen ska
vara upptagen på träningslistan. Förändringar i träningslistan eller uppstallningsplatsen ska
omedelbart anmälas till travsällskapet. Häst i A-träning ska vara uppstallad i av det lokala
travsällskapets och Svensk Travsports godkända uppstallningsplatser. Travsällskapet eller Svensk
Travsport har rätt att inspektera uppstallningsplatserna. Den ort där du bedriver din huvudsakliga
verksamhet (där flest hästar är uppstallade) bestämmer vilket travsällskap du som tränare ska
samarbeta med. Finns inga hästar i träning ska den ort du är folkbokförd på bestämma hemmabana.
Grundkrav A-licens: • Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. • Ha fem års väl genomförd praktik.
En del av denna ska du ha fått vid anställning hos A-tränare, om du inte drivit en egen tränarrörelse
under en längre period. • Du ska med godkänt resultat ha genomgått A-tränarkurs eller

Hippologexamen med särskild tilläggskurs. • Du ska ha giltig F-skattsedel som årligen ska skickas in
till Svensk Travsport. Om en utländsk A-tränare som har kvar verksamhet i annat land när han
ansöker om svensk A-licens ställs inget krav på att vara folkbokförd i Sverige. Dock ska Atränaren via
sitt bolag som han ska bedriva den svenska tränarrörelsen i vara registrerad för F-skatt i Sverige. Blicens: Du får träna ett obegränsat antal hästar som du är företrädare eller firmatecknare för, samt
fem andra hästar. Enligt svensk lagstiftning är det krav på F-skatt och momsregistreringsnummer om
näringsverksamhet bedrivs (dvs säljer tjänst till kund). Häst på träningslistan ska tränas och skötas av
tränaren själv eller av denne anlitad personal/ underentreprenör. 5 Förändringar i träningslistan eller
uppstallningsplatsen ska omedelbart anmälas till travsällskapet. Häst i B-träning ska vara uppstallad i
av det lokala travsällskapets och Svensk Travsports godkända uppstallningsplatser. Travsällskapet
eller Svensk Travsport har rätt att inspektera uppstallningsplatserna. Den ort där du bedriver din
huvudsakliga verksamhet (där flest hästar är uppstallade) bestämmer vilket travsällskap du som
tränare ska samarbeta med. Finns inga hästar i träning ska den ort du är folkbokförd på bestämma
hemmabana. Grundkrav B-licens: • Vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. • Du ska ha av Svensk
Travsport fastställd kompetens och med godkännande ha genomgått av Svensk Travsport föreskriven
B-licensutbildning.

Motion till Stockholms Galoppsällskaps årsmöte 2021
avseende lägsta ridvikter.
Varje gång en jockey berättar om de negativa konsekvenserna av att försöka klara
viktgränserna skadas sporten. I samband med att reglementet för sporten nu ses
över bör Stockholms Galoppsällskap driva att de lägsta viktgränserna höjs.

Förslag:
Att Stockholms Galoppsällskap i motioner till Svensk Galopps fullmäktige och i
kontakter med Svensk Galopp driver att sportens lägsta ridvikt höjs till 55 kg
exklusive ryttarens viktlättnad för jockeys och till 63 kg exklusive ryttarens viktlättnad
för amatörjockeys.

Motion till Stockholms Galoppsällskap från Lars Herlin

Ur Allmänna bestämmelser:
”Tävlingsarrangemangen Ridvikt, handicap, vikter och viktlättnad 10 § Lägsta ridvikt är 52 kg,
exklusive ryttarens viktlättnad. I löpningar utskrivna för amatörryttare samt i hinderlöpningar är dock
den lägsta vikten 60 kg, exklusive ryttares viktlättnad.”

