
	  

Malmö,	  19/2-‐2016.	  

Att.:	  Styrelsen	  i	  SATF.	  

Svar	  på	  er	  skrivelse	  till	  Ulf	  Hörnberg	  daterad	  2016-‐02-‐16	  

För	  Svensk	  Galopps	  räkning	  tackar	  jag	  också	  för	  ett	  trevligt	  möte.	  

I	  den	  första	  publiceringen	  av	  propositionerna	  för	  april-‐maj	  fanns	  det	  tyvärr	  ett	  fel,	  så	  lägsta	  klassen	  
(+4)	  stod	  med	  en	  prissumma	  på	  26	  000	  kronor.	  Detta	  blev	  korrigerat	  samma	  dag	  och	  har	  blivit	  rättat	  
till	  30	  000	  kronor.	  Vi	  tycker	  så	  absolut	  vi	  lyssnade	  på	  kritiken	  och	  tog	  den	  till	  sig.	  Amatörelitfinalerna	  

har	  tagits	  bort	  –	  och	  det	  stämde	  totalt	  med,	  att	  vi	  kunde	  höja	  prissumman	  till	  30	  000.	  

Sedan	  är	  det	  ju	  meningen,	  att	  vi	  på	  sikt	  ska	  dra	  isär.	  De	  bästa	  hästarna	  och	  unghästarna	  ska	  ha	  ännu	  
fler	  pengar.	  MEN	  –	  vi	  ska	  lyfta	  alla	  klasser	  vilket	  på	  sikt	  betyder	  att	  alla	  få	  flera	  pengar.	  Jag	  jobbar	  i	  
övrigt	  med	  att	  utveckla	  någon	  form	  av	  handicapserier	  inför	  2017,	  så	  alla	  klassar	  kan	  ha	  ännu	  mer	  att	  

sträva	  efter.	  

Angående	  olika	  prissummer	  på	  banorna	  är	  jag	  inte	  helt	  säker	  på	  vad	  ni	  menar.	  Det	  är	  så	  att	  alla	  lopp	  
har	  ett	  standardnivå	  på	  prissumma,	  men	  på	  vissa	  dagar	  kan	  loppen	  gå	  med	  förhöjd	  prissumma.	  Till	  ex	  
går	  Guldlopp	  på	  Premium-‐dagen	  i	  Göteborg	  22	  maj	  med	  en	  prissumma	  på	  150	  000	  kronor	  mot	  

normalt	  100	  000	  kronor.	  Detta	  gäller	  alla	  klassar	  att	  man	  vissa	  dagar	  har	  prissumma	  som	  överstiger	  
normalen.	  Detta	  för	  att	  ge	  alla	  något	  större	  att	  sikta	  efter.	  	  

Den	  ny	  klass	  5	  –	  eller	  som	  jag	  kallar	  den	  +4	  handicap	  är	  ny	  förhållandevis	  mot	  2015.	  I	  fjol	  fanns	  det	  
inte	  lopp	  för	  klassen	  under	  0	  handicap.	  Sedan	  har	  vi	  ju	  gjort	  propositionerna	  så,	  att	  dom	  hoppar	  med	  

4	  kilo	  vilket	  tveklöst	  ger	  alla	  hästar	  flera	  starttillfällen.	  	  

Om	  propositionerna	  är	  bättre	  eller	  sämre	  än	  i	  fjol	  vill	  jag	  inte	  göra	  mig	  till	  domare	  för.	  Det	  jag	  dock	  
kan	  säga	  är	  att	  inga	  lopp	  som	  vi	  hade	  i	  2015	  har	  gått	  ner	  i	  prissumma.	  

Angående	  undertecknades	  råd	  om	  att	  betäcka	  allt	  vad	  ni	  har	  ska	  det	  förstås	  på	  detta	  sätt.	  Stort	  sett	  
oavsett	  om	  man	  har	  ett	  bra	  sto	  eller	  ”dåligt”	  sto,	  då	  kommer	  avkommarna	  att	  fördela	  sig	  som	  en	  

normalkurva	  med	  runt	  65	  i	  mediantal.	  Det	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  båda	  kvantitet	  och	  kvalitet	  i	  svensk	  
galoppsport	  och	  skandinavisk	  för	  den	  delen.	  Med	  den	  ökade	  satsning	  på	  unghästar	  är	  det	  min	  
överbevisning,	  att	  auktionspriserna	  går	  ytterligare	  upp	  kommande	  åren.	  Skulle	  man	  själv	  vilja	  tävla	  

med	  sina	  avkom	  finns	  det	  självklart	  också	  bra	  pengar	  att	  springa	  om.	  

Jag	  hoppas	  att	  detta	  svar	  täcker	  de	  frågorna	  ni	  hade,	  annars	  är	  ni	  välkomna	  att	  boka	  upp	  en	  ny	  träff	  
där	  jag	  kan	  besvara	  övriga	  frågor.	  

Mvh,	  



	  

Dennis	  Madsen	  

Sportchef,	  Svensk	  Galopp	  


