Rekordstor publik lyssnade då Svensk Galopps VD Fredrik Reuterskiöld
besvarade frågor om Bro Park
Felbeställningar genomsyrar byggandet av anläggningen
Av Hans Engblom
Stockholms Galoppsällskaps planer på en informationsträff med Svensk Galopps VD Fredrik
Reuterskiöld sammanföll med Per ”Pertan” Jonssons upprop på Facebook om behovet av att ställa
Fredrik Reuterskiöld mot väggen i frågor om Bro Park. Samarrangemanget föll mycket väl ut och SGSordföranden Eva McLaren kunde hälsa drygt 100 personer välkomna till Bro Park i lördags för att
lyssna och ställa frågor.
Ett mycket stort antal frågor hade anmälts i förväg och dessa hade grupperats i fyra områden;
Åretruntgalopp, Anläggning Bro Park, Framtiden och VD:s roll. Mest tid ägnades åt frågan om
Åretruntgalopp. Louis De Geer fungerade som moderator och assisterades av ”Pertan” Jonsson i
sammankomsten som höll på i drygt två timmar. Vissa frågeområden som inte togs upp vid mötet
kommer att skickas till Fredrik Reuterskiöld för besvarande och sedan publiceras på SGS-hemsidan.

1. Åretruntgalopp
Fredrik Reuterskiöld berättade inledningsvis att han som VD har att rätta sig efter SG-styrelsens
direktiv och de beslut om vintergalopp som ägarna, de tre galoppsällskapen, har tagit vid SG:s
fullmäktigemöten. Han förklarade att varken den ursprungliga dirttrackbanan på Bro Park eller den
nuvarande omlagda banan har byggts för eller är användbara för vintergalopp. När den ursprungliga
banan byggdes var beställningen att det skulle göras en så skonsam bana som möjligt för hästarna.
- Banorna har inte varit beställda för vintergalopp, sade Fredrik Reuterskiöld. Efter omläggningen har
underlaget varit för finkornigt och lämpar sig inte för saltning. Han tror att underlaget på den
ursprungliga banan var mer grovkornigt men då saknades det s.k. spärrlagret. Dessutom har det
saknats särskilda saltvattendammar och vi väntar på kommunens tillstånd att få salta banan. Även de
vanliga dammarna är underdimensionerade.
Doseringen i svängarna medför svårigheter att skrapa banan. För att banan ska kunna användas för
vintergalopp måste doseringen minskas och dirttracken ha en annan konsistens. När Fredrik
Reuterskiöld tillträdde som VD för ett år sedan var beställningen av omläggningen redan gjord och
han kunde inte påverka den. Detta föranledde frustation hos publiken som efterlyste vem som kan
ställas till ansvar för beställningen av omläggning av banan förra vintern.
- Det är upprörande att banan måste läggas om igen för att vi ska kunna ha vintergalopp, sade
hästägaren Martin Wallin.
Jan Kleerup, hästägare och tidigare styrelseledamot i SG, sade att det tidigare har gjorts utredningar
om vintergaloppen och att SG:s fullmäktige har varit enigt om att det ska vara vintergalopp. Även
uppfödaren/hästägaren Roger Asp menade att det nuvarande fullmäktigebeslutet om vintergalopp
gäller.
Det framkom vidare att bärlagret borde ha förstärkts och att banan inte klarar de tunga maskiner
som används. Underlaget är inte heller varit lämpligt för schaktning. Fredrik Reuterskiöld sade också
att saltning påverkar banans livslängd.
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Åretruntgaloppen blir en årsmötesfråga
Fredrik Reuterskiöld upprepade flera gånger att han kommer att se till att frågan om åretruntgalopp
tas upp vid SG:s kommande årsmöte och att det då presenteras ett komplett underlag om vilka
förutsättningar som gäller.
Hästägaren Roland Egnestam undrade hur lämpligt det är att sex tävlingsdagar har skrivits ut på Bro
Park i december 2019. Kommer de att bli av? På det svarade Fredrik Reuterskiöld att det är ett
misstag och att tävlingsdagarna kommer att placeras om på nya datum.
Det framfördes att det var ungefär 55 tävlingsdagar på Täby Galopp för några år sedan och att det i
år ska ridas 35 tävlingsdagar på Bro Park. Vart har dagarna tagit vägen? Det har skett en minskning
totalt sett av antalet tävlingsdagar och dessutom en utjämning så att Jägersro har fått fler dagar
svarade Fredrik Reuterskiöld.
Fredrik Reuterskiöld ansåg att tävlingsprogrammet i år är attraktivt men det kan förutsätta att
hästarna reser för att få bästa möjliga starttillfällen. SG kommer att dela ut lika mycket prispengar
som tidigare men på en kortare säsong.

2. Anläggning Bro Park
Fredrik Reuterskiölds grundinställning är att Bro Park kommer att färdigställas utan att sinkas av den
planerade nya banan i Skåne.
Frågor om underlaget på Bro Parks två träningsbanor ställdes och Fredrik Reuterskiöld menar att det
inte kommer att bytas till cushion track eller annat skonsammare underlag. Däremot tror han att
hinderbanorna. som ska vara klara 2020, kan komma att användas för träning och eventuellt även för
tävling på slätt. De skulle därmed kunna avlasta den befintliga gräsbanan som inte är riktigt så bra
som den borde vara. De blivande hinderbanorna som ska sås, inte läggas ut, kommer att bli bättre för
hästarna än den nuvarande gräsbanan. Fredrik Reuterskiöld har i dag ingen klar uppfattning om vad
hinderbanorna kommer att kosta.
Förbättrad ledvolt
Fredrik Reuterskiöld hoppas på att arbetet med att bygga om ledvolten kan startas redan i mars och
att allt blir klart till Stockholm Stora-dagen den 16 juni. Ledvolten ska bli större, dras närmare
läktaren, kullarna ska tas bort och hästarna ska ledas runt på gummiunderlag. Ingången för
hästägarna ska bli på kortsidan, inte som i dag vid ingången till våghuset. Det ska bli plats för de fyra
främst placerade hästarna vid vinnarcirkeln.
Tränare Catharina Vång efterlyste förbättringar av gäststallarna. Fredrik Reuterskiöld svarade att det
redan vidtagits vissa åtgärder, t.ex. belysningen, och att toalett och dusch kommer att färdigställas
innan vårpremiären i den intilliggande gamla stallbyggnaden. Enligt hans uppfattning är gästboxarna
utmärkta och menar att det inte går att eliminera alla skaderisker för hästarna.
Veterinärklinik på gång
Det förs en diskussion med Mälarkliniken som just nu utreder hur en klinik ska kunna inrättas. Det
blir i så fall Mälarkliniken som står för byggandet, inte Svensk Galopp.
Frågan om nedstartsgalopp kan lösas genom att det läggs en smal allväderssträng mellan gräsbanan
och publikplats.
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För hästägarna har nu en bit av ovanvåningen på läktarbyggnaden glasats in men Fredrik
Reuterskiöld medger att det blir ännu bättre om och när det byggs en ovanvåning på våghuset.
Fredrik Reuterskiöld framhöll att SG har en god kommunikation med kommunen och en nyhet är att
det under året kan bli en ny busshållplats i anslutning till infarten till Bro Park.
När det gäller Trivselgruppens skrivelse om trivselfrämjande åtgärder för hästägarna föreslog Fredrik
Reuterskiöld ett möte.

3. Framtiden
Fredrik Reuterskiöld berättade att SG inom kort kommer att lansera en ny spelrelaterad hemsida
med tips. Under året kommer ett nytt världsunikt positioneringssystem att tas i bruk. Själv har han
kunnat följa hästarna genom hästägardressarna men han har efter hand förstått att det finns ett
mycket starkt intresse för ett positioneringssystem.
Han ska redan i kommande vecka sammanträffa med ATG:s VD Hans Lord Skarplöth om det
marknadsföringsbidrag som SG ska få. Det är viktigt att förbättra relationerna med ATG. Hittills har
inget annat spelbolag visat intresse för svenska galopplöpningar.
På investeringssidan kommer det att hända mycket. Förutom förbättringar på Bro Park planeras det
för nybyggnationer på Göteborg Galopp. Det ska byggas en läktare, herrarnas omklädningsrum ska
byggas om liksom entrén.
Söndagskonceptet
Fredrik Reuterskiöld tror mycket på det nya söndagskonceptet med ett Söndagslopp för hästar i
klassen med aktuellt formtal – 10. Prissumman blir 120.000 kr med hälften till vinnaren. Han ser
Söndagsloppet som ett incitament att öka värdet för dessa hästar. Hästägare ska uppmuntras att äga
häst i mellanklassen. Samtidigt finns det en risk för att hästar som växer ur klassen hamnar i ett läge
där motståndet blir hårdare och prispengarna lägre. Även om i första hand streckspel som V4 och V5
lockar till stora spelpooler hoppas han att Söndagsloppet blir ett attraktivt ettloppsspel.
Det är klart med en ny sponsor som ska bidra med tre miljoner kronor per år till
Nationaldagsgaloppen på Gärdet. Trots den publiksuccé som Nationaldagsgaloppen är ser Fredrik
Reuterskiöld ändå svårigheten att få ut besökarna till Stockholm Storadagen på Bro Park tio dagar
senare.
Som ett inlägg i diskussionen om marknadsföring föreslog hästägaren Marianne Dufva att Bro Park
borde byta namn till Bro Galopp för att bättre beskriva vad det handlar om vilket Fredrik Reuterskiöld
höll med om.
Fredrik Reuterskiöld framhöll vikten av att stoppa den negativa trenden. Ett minskat hästantal är inte
bara ett svenskt problem utan en global företeelse. Det är svårt med rekryteringen till sporten, allt
från hästägare till personal. Det finns alltför många besvärliga regler. Han känner sig trygg med den
kompetens som banpersonalen har inför säsongsstarten.
Elitsatsning behövs
På frågan om elit/bredd i sport och spel svarade Fredrik Reuterskiöld att stora potter behövs. Stora
prispengar behövs för att locka hästägare att investera i nya dyra hästar. Det måste finnas en
elitsatsning och med det en acceptans för elitlöpningar med få startande hästar. Generellt sett har
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Sverige bra prispengar för alla kategorier av hästar, även för lägsta klassen. Vad han däremot inte
gillar är mängden av penningstinna lopp för tvååriga hästar. Det kan locka till rovdrift, att hästarna
får starta mer än vad som kan vara lämpligt.
Om en förbättrad dialog mellan SG och de aktiva menar Fredrik Reuterskiöld att kommunikation är
ett laddat ord. Han ger rådet att organisera sig i galoppsällskapen och genom dessa ha en dialog med
SG-styrelsen. Stefan Larsson (uppfödare, amatörtränare) efterlyste ett regelbundet utkommande
nyhetsbrev var annan vecka.

4. VD:s roll
Fredrik Reuterskiöld upprepade att han har att följa VD-instruktionen och styrelsens direktiv. När han
tillträdde hade ekonomin varit i fritt fall. Nu har det svängt till ett plus i förhållande till budget.
Tidigare investeringsstopp har hävts efter det att SG lyckats få ett nytt banklån. De stora
prispengarna skulle kunna användas till annat men bör bibehållas som prispengar. Med åren ska det
komma mer pengar, mycket mer pengar från försäljningen av Täby Galopp.
Han menar att vi måste öka vår trovärdighet hos ATG. Spelet på galopp skulle helst behöva öka från
250 till 300 miljoner kronor. Att skapa nya intäkter utöver de från ATG är inte lätt. Han vill inrätta ett
nytt ekonomisystem där det går att betala ut hästägarnas prispengar inom några dagar. Om det gick
skulle det bli mer intressant för travhästägare att köpa galopphäst.
Beträffande utlokaliseringen av SG-personalen från Hästsportens Hus på Solvalla till Bro Park svarade
Fredrik Reuterskiöld på fråga från Maria Lamm (hästägare, galoppjurist) att byggnaderna är Kklassade och att det tar tid med renovering men avsikten är att hela personalstyrkan ska samlas här.
Som förhoppningsvis framgår ovan var det öppen diskussion och raka svar från Fredrik Reuterskiöld.
Symptomatiskt gick elströmmen i läktarbyggnaden när mötet skulle börja så det blev ett möte utan
mikrofon och bildvisning. Mötet avrundades med ett konstaterande att inte någon ur Svensk Galopps
styrelse var närvarande och att styrelsen hade avrått Fredrik Reuterskiöld från att delta i mötet.
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