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Hej	  Ulf.	  
	  
Vill	  börja	  med	  att	  säga	  tack	  för	  ett	  trevligt	  möte.	  
	  
Nu	  när	  vi	  fått	  propositionerna	  för	  de	  två	  första	  månaderna	  kan	  vi	  ju	  bara	  konstatera	  	  
att	  ni	  inte	  lyssnat	  på	  oss.	  I	  dessa	  finns	  ingen	  logik.	  
Samma	  typ	  av	  lopp	  på	  Jägersro	  och	  Täby	  har	  olika	  prissummor.	  
Vilket	  går	  emot	  Svensk	  Galopps	  egen	  strategi	  att	  prissummorna	  	  
i	  respektive	  klass	  ska	  vara	  på	  samma	  nivå	  på	  alla	  banor.	  	  
	  
Att	  ni	  infört	  en	  ”ny”	  klass	  5	  stämmer	  inte.	  
Ni	  har	  bara	  justerat	  propositionerna	  i	  klass	  4	  något	  och	  sänkt	  prispengarna.	  
Vi	  kräver	  att	  ni	  tydliggör	  de	  olika	  klasserna.	  
	  
Alla	  var	  nöjda	  med	  förra	  årets	  propositioner	  och	  prissummor	  vad	  gäller	  	  
vardagsgaloppen.	  För	  första	  gången	  på	  länge	  kände	  många	  att	  det	  började	  ljusna.	  
Varför	  ändra	  på	  något	  som	  var	  bra?	  
	  
Nu	  är	  vi	  åter	  på	  ruta	  ett.	  	  
Denna	  situation	  är	  inte	  hållbar.	  	  
Fortsätter	  ni	  att	  försämra	  för	  den	  mindre	  tränaren	  är	  vi	  övertygade	  om	  att	  	  
allt	  fler	  kommer	  att	  avsluta	  sin	  licens.	  	  
	  
När	  sparpaketet	  genomfördes	  raderades	  hela	  klass	  5	  trots	  protester	  från	  oss	  aktiva.	  	  	  
Ca	  80	  hästar	  eliminerades	  från	  att	  starta	  (om	  man	  inte	  vill	  stå	  20	  kg	  fel	  vid	  varje	  
starttillfälle).	  	  
Dessvärre	  var	  det	  inte	  mycket	  att	  välja	  på,	  vi	  hade	  ett	  sparkrav	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  
	  
Nu	  har	  vi	  färre	  hästar	  i	  träning	  än	  på	  mycket	  länge.	  
Så	  går	  det	  när	  man	  gör	  stora	  förändringar	  utan	  konsekvens	  och	  omvärlds	  analys	  
innan	  beslut.	  	  
De	  flesta	  amatörtränarna	  kring	  Jägersro	  kommer	  inte	  att	  acceptera	  dessa	  lågprislopp	  utan	  
kommer	  att	  söka	  sig	  till	  Norge	  och	  Danmark.	  Precis	  tvärt	  emot	  det	  ni	  önskade.	  
	  
Ni	  spelar	  stort	  med	  andras	  pengar	  och	  intresse.	  Det	  kan	  tyckas	  överdrivet	  med	  analyser.	  
Nog	  hade	  det	  räckt	  med	  sunt	  förnuft	  och	  enkel	  matematik.	  
	  
När	  klass	  5	  togs	  bort	  var	  det	  bl.a.	  för	  att	  ”höja	  kvaliteten”	  på	  svensk	  galoppsports	  hästar.	  
Det	  rimmar	  illa	  när	  ni	  på	  vårt	  möte	  säger:	  betäck	  allt	  vad	  ni	  har,	  kvantitet	  går	  före	  kvalitet.	  
Hur	  ska	  ni	  ha	  det?	  
	  



SATF	  ber	  SG	  att	  omedelbart	  upphöra	  med	  att	  använda	  alla	  aktiva	  som	  
försökskaniner.	  
	  
Er	  ambivalenta	  hållning	  är	  inte	  bra	  för	  sporten	  och	  vi	  aktiva	  måste	  hela	  tiden	  undra	  vad	  som	  
händer	  härnäst.	  För	  utomstående	  framstår	  sporten	  som	  berg	  och	  dalbana	  som	  svänger	  hit	  
och	  dit,	  och	  man	  får	  ofta	  frågan	  ”vad	  håller	  dom	  på	  med?”	  
	  
Försök	  att	  hålla	  er	  på	  banan.	  Staka	  ut	  en	  linje	  och	  håll	  er	  till	  den.	  	  
Tala	  med	  klartext	  och	  motivera	  era	  beslut.	  	  
Vi	  i	  SATFs	  styrelse	  är	  djupt	  bekymrade	  över	  situationen.	  
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