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Svar	  på	  er	  skrivelse	  avseende	  Svensk	  Galoppsports	  framtid	  daterad	  2015-‐08-‐24	  

Till	  att	  börja	  med	  vill	  jag	  säga	  att	  jag	  tycker	  det	  var	  enbart	  positivt	  med	  diskussionsmötet	  på	  Jägersro.	  
Det	  är	  alltid	  bra	  att	  träffas	  och	  diskutera	  olika	  aktuella	  frågeställningar.	  Det	  var	  dessutom	  extra	  roligt	  

att	  så	  många	  ville	  vara	  med	  och	  lyssna	  och	  diskutera.	  

	  Däremot	  blir	  jag	  besviken	  när	  jag	  läser	  er	  skrivelse	  där	  ni	  målar	  upp	  en	  helt	  annan	  bild	  av	  vad	  som	  
diskuterades	  på	  mötet.	  Det	  var	  ingen	  som	  nämnde	  att	  någon	  ska	  exkluderas,	  jag	  förstår	  faktiskt	  inte	  
var	  ni	  har	  fått	  detta	  ifrån?	  

Däremot	  sa	  vi	  att	  vi	  ser	  allvarligt	  på	  dagens	  hästbrist	  och	  att	  vi	  tror	  att	  vi	  behöver	  göra	  en	  del	  

förändringar,	  åtminstone	  ta	  fram	  förslag	  på	  sådana	  för	  att	  diskutera	  huruvida	  det	  kan	  förbättra	  
situationen.	  Vi	  nämnde	  att	  vi	  tror	  att	  vi	  behöver	  öka	  satsningen	  till	  unghästar	  och	  vi	  tror	  också	  att	  vi	  
behöver	  öka	  i	  ett	  antal	  storlopp.	  Vi	  tror	  också	  att	  vi	  ska	  tydliggöra	  ett	  antal	  event	  på	  samtliga	  banor	  

och	  där	  knyta	  ihop	  sport	  och	  evenemang	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  Om	  vi	  ska	  göra	  förändringar	  kommer	  vi	  
att	  behöva	  titta	  på	  de	  resurser	  vi	  har	  och	  det	  kan	  eventuellt	  betyda	  att	  vi	  måste	  ta	  något	  från	  en	  del	  
för	  att	  lägga	  till	  något	  annat.	  Om	  vi	  inte	  kan	  tillåta	  oss	  denna	  typ	  av	  diskussioner	  kan	  vi	  ju	  bara	  sätt	  

oss	  stilla	  ned	  och	  hoppas	  att	  det	  vänder	  av	  sig	  själv!?	  Något	  som	  är	  oerhört	  viktigt	  är	  den	  långsiktiga	  
signalen,	  att	  vi	  berättar	  och	  förklarar	  hur	  vi	  vill	  satsa	  in	  i	  framtiden	  när	  vi	  får	  mer	  resurser.	  Den	  
signalen	  är	  säkert	  viktigare	  än	  vad	  man	  kan	  åstadkomma	  kortsiktigt	  genom	  smärre	  omfördelningar.	  

Vi	  håller	  på	  att	  arbeta	  med	  detta	  nu	  där	  vi	  givetvis	  ska	  motivera	  varför/om	  vi	  föreslår	  en	  del	  
förändringar	  inför	  2016	  och	  därefter	  mer	  långsiktigt.	  

Bo	  Gillborg	  kommer	  att	  arbeta	  med	  utvecklings-‐	  och	  planeringsfrågor	  ur	  ett	  helhetsperspektiv	  och	  
den	  rollen	  ligger	  direkt	  underställd	  mig	  som	  VD.	  Han	  har	  alltså	  inte	  tagit	  på	  sig	  någon	  självutnämnd	  

roll	  i	  avsaknad	  av	  sportchef.	  

Rekryteringen	  av	  en	  ny	  sportchef	  pågår	  och	  där	  får	  jag	  be	  om	  att	  återkomma	  så	  snart	  som	  möjligt,	  
målbilden	  är	  att	  ha	  det	  på	  plats	  i	  närtid.	  

Med	  Vänlig	  Hälsning	  

	  

Ulf	  Hörnberg	  

VD	  Svensk	  Galopp	  


