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Styrelsen 
Eva McLaren, ordförande 
Lisbeth Bolin 
Jessica Jankerup 
Urban Jansson 
Robert Okpu 
Christopher Roberts   
Martin Wallin 
Alina Öhgren, adj. ungdomsrepr. 
 

Fullmäktigeledamöter  
Eva McLaren 
Caroline Malmborg 
Christer Gråberg 
Christopher Roberts 
Clarence Örhammar 
Hans Engblom 
Ivan Sjöberg 
Jenny Utterström 
Jessica Jankerup 
Lena Staag 
Leif Wretman 
Lisbeth Bolin 
Martin Wallin 
Robert Holmsten 
Robert Okpu 
Roger Asp 
Roland Egnestam 
______________________________ 

 

Medlemsavgiften 

 
Medlemsavgiften är 300 kr. För 
medlem i Ung Galopp 150 kr. Betalas 
in på SGS BankGiro 447-3112. 

 

Låt 2022 bli hästägandets år! 
Hjulet behöver inte uppfinnas igen. Rubriken ovan är en till årtalet uppdaterad 
rubrik från tidningen Jockey nr 1/1996. Tidningen gavs ut av Föreningen Full-
blodens Vänner som hade en styrelse där Conny R Isacsson var ordförande 
och en redaktionskommitté med Mikael Magnusson som ansvarig utgivare. 
Redaktör var Gerhard Bley. 
En av huvudartiklarna i numret handlade om bekymmersamma tongångar 
från ledande stuterier inför betäckningssäsongen och bristen på hästägare.  
I sin kommenterande ledarspalt skrev Gerhard Bley följande: 
”Vi måste dock komma ihåg att hästägarna alltid kommer att vara en netto-
betalare till sporten, dvs genomsnittsintäkten understiger genomsnittlig 
träningskostnad, varför övriga parametrar, dvs trivseln med att vara häst-
ägare, måste uppväga kostnaderna.     ….. 
Skapa förutsättningar till att existerande och nya hästägare finner det mödan 
värt att förbli hästägare. Detta uppnås endast om vi skapar en produkt = 
underhållningsvärde som gör att hästägarna som kollektiv betraktat kan 
acceptera de höga kostnader som hästägandet innebär. Det handlar om 
hästägarrum, mottagandet som ´förstagångshästägare´, bemötande när  
man har starthäst, tränarnas inställning, catering, andra faciliteter, 
information, m.m.”  
Låt vara att det har hänt mycket sedan 1996. Inte minst att vi har fått två nya 
banor. Göteborg Galopp invigdes 2002 och Bro Park 2016. Men visst har vi 
långt kvar innan vi kan känna om belåtna med allt det som Gerhard Bley tog 
upp i sin spalt för 26 år sedan. Det är nästan som om tiden stått stilla.  
Vid Galoppsällskapets höststämma 2018 tillsattes en trivselgrupp. Efter 
upprättandet av en sammanställning med olika önskemål presenterades ett 
förslag till åtgärdslista eller önskelista för Svensk Galopp. Det gällde bland 
annat förbättring av ledvolten och vinnarcirkeln vilket har åtgärdats, men 
också önskemål om ett bättre lekområde för barn, bättre ljudanläggning, 
bättre tv-zoomning och ett hästägarrum ovanpå vågrummet.  
Det är kanske dags för trivselgruppen att återuppstå och återigen inventera 
trivselfaktorerna för hästägare och alla andra besökare på Bro Park. Och i en 
tid då antalet hästar i träning har minskat remarkabelt är det givetvis om 
möjligt ännu viktigare att få nya hästägare till sporten och därmed öka antalet 
hästar i träning. Så hur gör vi 2022 till hästägandets år?  
 

Delat ägarskap ger delad glädje. Här glada miner efter Cava Queens seger på Bro 

Park. Tänk vad bilden hade blivit festligare om det suttit flaggor på stängerna i 

bakgrunden. Foto: Elina Björklund/SG.   
 

Av vintergaloppen bidde det inte ens en tummetott 
Många av er minns säkert sagan om Mäster Skräddare som skulle sy en rock 
åt en kund men till slut bidde det ingenting, inte ens en tummetott.  
Så skulle man kanske kunna sammanfatta vad som hände med den ordinarie 
tävlingssäsongen 2021 och vintergaloppen 2021/2022. Efter tävlingsdagen 
den 21 november ansågs banan på Bro Park vara otjänlig och trots 
uttalanden om och åtgärder för ett fortsatt tävlande måste ändå resterande 
tävlingsdagar 2021 ställas in, likaså den planerade vintergaloppen. 
Nu hoppas vi på att banan läggs om och att tävlingsdagarna kan tas igen 
eller att fler löpningar läggs ut på de redan planerade tävlingsdagarna 2022.  
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