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Svensk Galoppsports framtid 
	  
Diskussionsmötet på Jägersro i torsdags 2015-08-20 var både positivt och negativt. 
Positivt att så många dök upp från alla olika grupper av aktiva men negativt i den bemärkelsen att 
många fortfarande inte förstår att i vårt lilla Galoppsverige behövs alla! 
 
Eftersom vi saknar sportchef verkar Bo Gillborg tagit på sig den rollen med en vision som innebär 
att alla pengar ska gå till bra hästar och inga pengar till de sämre. Även hans förslag om att 
differentiera amatörtränare och proffstränare än mer, är en mycket olycklig tanke.  
Vi har tidigare påtalat att indelningen istället bör vara ”stortränare” och ”småtränare” eftersom vi 
istället för att bygga murar och klyftor vill att vi ska enas.   
 
Vill man exkludera de som tar pengar ur prispotten och då tro att man ska få fler hästar i träning? 
Denna vision innebär att vi endast kan få ihop få galoppdagar om året eftersom vi inte har fler 
topphästar än så.  
 
Vem ska spelarna spela på däremellan? 
Hur stort blir intresset om alla startande hästar har samma tränare?  
 
Att ta pengar från vardagsgaloppen gynnar inte svensk galoppsport. 
Förhoppningsvis börjar hjulen rulla igen och med bra ekonomisk styrning och väl investerade 
”Täbypengar” behöver vi inte exkludera någon. 
 
För att marknadsföra den stundande åringsauktionen och sprida sporten utanför våra egna kanaler 
hade det varit bra om ni hjälpte till att annonsera i Ridsport, Hästnet, Hippson, utomlands?, 
dagstidningar etc. via webben som är ett billigare alternativ. Vi saknar en marknadsplan. 
  
Hur tänker ni finansiera höjningen av prismedel till storloppen som aviserades på mötet? 
Hur tänker Svensk Galopp ena de aktiva istället för att splittra? 
Vem får den viktiga rollen som Sportchef? Propositionerna är grunden för hela  
organisationens existens och allt tävlande. 
 
Vi ser fram emot ditt svar! (info@amatortranarna.se)  
 
 
Hälsningar: 
Styrelsen SATF  
Charlotte Sjögren, Rein Kuningas, Karin Tedesund, Björn malmberg,  
Jaana Alvesparr, Ann-Christin Halpin, Martin Persson och Tommy K Nilsson. 


