Galoppsportens grunder
En introduktion till galoppens värld
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Välkommen till galoppsporten!
Välkommen till galoppens värld! Med denna
skrift vill vi ge dig en liten inblick i sporten. Vi
hoppas att den väcker din nyfikenhet på galoppsport i allmänhet och svensk galoppsport i
synnerhet.

På galoppens stordagar är det ofta fest, flärd,
hattar och champagne. De allra flesta dagar på
galoppbanan ser dock annorlunda ut. Då dominerar sporten och farten. Starka och atletiska
jockeys i färgglada hästägardressar kämpar sida
vid sida på snabba, vackra fullblod. Vem kommer
Galoppsporten är en sport för alla. Det är en av
att vinna? Kanske får du ett stalltips på publikfå sporter där män och kvinnor tävlar på lika
plats. Många får nya vänner på galoppbanan och
villkor. Det finns ungefär lika många manliga som blir riktigt galoppbitna.
kvinnliga utövare, både på tränar- och ryttarsidan.
Inom galoppsporten kan du alltid hitta din egen
plats oavsett vad du är intresserad av. Du kan
Galoppsporten är internationell. Bland våra
exempelvis bli hästägare, tränare, jockey, hästaktiva i Sverige hittar vi norrmän, danskar,
skötare, arbetsryttare, spelare eller funktionär
britter, fransmän, irländare, italienare, brasilia– eller helt enkelt njuta av tävlingarna från
nare, argentinare och chilenare, för att nämna
publikplats! Här finns plats för alla.
några.
Välkommen till gänget!
Galoppens mångfald ser du även inom de olika
grenarna. Det finns slätlopp för engelska fullblod, arabiska fullblod och ponnyer. Det finns
dessutom två former av hinderlöpningar.
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Hästen
uppgiften kan börja tävla under året då de
fyller två år. Då tävlar de bara mot andra tvååriga hästar och distanserna är kortare än för
de äldre hästarna.
Det viktigaste året för ett engelskt fullblod är
säsongen då hästen är tre år. Då rids de fem
klassiska löpningarna. Hästarna brukar dock
tävla i flera år innan de går vidare till nya
karriärer.

Arabiska fullblod
Arabiska fullblod kan också tävla i galopp. I
Sverige finns det ungefär 50 arabiska fullblod i
träning.
Arabhästarna tävlar på samma villkor och efter
samma bestämmelser som de engelska fullbloden men i egna löpningar eftersom de inte är
riktigt lika snabba. Arabiska fullblod får lov att
börja tävla i galopp från det år de fyller tre.

Engelska fullblod
De allra flesta hästar som tävlar i galopp är
engelska fullblod. I Sverige finns det ungefär
800 engelska fullblod i träning.
För att få kallas engelskt fullblod måste en häst
kunna spåras tillbaka till den engelska stamboken, The General Stud Book, oavsett var på
jordklotet hästen är född.
Fullblodet avlades fram i England på 1600- och
1700-talen genom en korsning av importerade
orientaliska hingstar och inhemska ston. Alla
fullblodshästar härstammar på fädernet från
någon av de tre hingstarna Darley Arabian,
Byerley Turk eller Godolphin Barb.
Det engelska fullblodet utvecklas mycket
snabbt. Därför kan man börja rida in fullblod
tidigare än andra hästraser. Man påbörjar ofta
inridningen av en galopphäst redan när hästen
är ett och ett halvt år. Hästar som är mogna för
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Hästvälfärd i svensk galoppsport
Inom galoppsporten finns många regler och
rutiner för att värna om hästarnas välfärd.

övervakar samtliga löpningar och ser till att
reglerna efterföljs.

På alla tävlingar finns en banveterinär som är
utsedd av Jordbruksverket. Banveterinären
inspekterar banan och banunderlaget före det
första loppet. Före varje löpning kontrolleras
alla hästar av veterinären. Skulle en häst skada
sig är banveterinären och en hästambulans
snabbt på plats för att undersöka och behandla.

Svensk Galopps regler för spöanvändning är
bland de striktaste i världen. Ridspöet är vadderat och utformat på ett skonsamt sätt. Det får
numera endast användas som hjälpmedel för att
avvärja farliga situationer. Ryttarna får inte bära
sporrar.

Banveterinären är allmänhetens oberoende
kontrollant för ett fungerande djurskydd. Vi för
en ständig dialog med banveterinärerna för att
göra sporten ännu bättre för hästarna, vilka är i
fokus för galoppsporten.
Tävlingarna bevakas också av domare och
funktionärer. Den lokala galoppdomstolen

Vi arbetar kontinuerligt med att motverka
otillåten medicinering. Det finns regler gällande
karenstider för läkemedel och andra behandlingar. Karenstiderna säkerställer att hästen får
tillräckligt lång rehabiliteringstid före tävling. Vi
tar prover på hästar både på tävlingar och
utanför tävling. Glädjande nog är det väldigt få
prover som är positiva.

Vad händer med hästarna
efter tävlingskarriären?
Galopphästarna tävlar vanligtvis tills de är 5-7 år
gamla, men det finns också hästar som tävlar
framgångsrikt upp till 10-12 års ålder. De ston
som antingen presterat bra på tävlingsbanan
eller har en bra härstamning går oftast till avel.
De andra hästarna har vanligtvis en framtid som
rid- eller tävlingshästar i andra grenar.
Fullbloden är populära och tävlar framgångsrikt
i både dressyr och hoppning. Fälttävlan är också
en tävlingsgren där fullblod är vanliga då de är
snabba, uthålliga och hoppar bra. Om du vill
köpa ett fullblod kan du kontakta en galopptränare eller hålla utkik på annonssajter.
En stor fördel med att köpa en före detta galopphäst som ridhäst är att den är professionellt
hanterad. Galopphästarna är ofta vana vid höga
ljud, trafik, traktorer och transporter.
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Peder Fredricson har tävlat med flera fullblod genom åren.

Yrken och roller
Det finns många yrken och roller inom galoppsporten. Här kan du läsa om några av personerna
bakom en galopphäst och se vilka olika alternativ
det finns om du vill hålla på med galopp.

Ryttare
I lopp rids hästarna av professionella jockeys,
jockeylärlingar eller amatörryttare.
JOCKEY
Jockey är det engelska ordet för professionell
ryttare och det används också i Sverige. I Sverige
finns ungefär lika många kvinnliga som manliga
jockeys.
Jockeys får betalt för att rida i löpningar. Vissa
jockeys har avtal med en tränare eller hästägare
som de då rider åt i första hand medan andra rider
helt ”freelance”. Tränaren bokar upp ritter med
jockeyn eller jockeyns agent till hästarna i de
aktuella löpningarna.
Jockeyn rider med en viss vikt beroende på hur
propositionen till löpningen ser ut och vilken häst
han eller hon rider. De flesta jockeys väger under 56
kg för att kunna rida även de hästar som har tilldelats låg vikt i loppet. En proffsjockey är ofta både
liten och lätt men måste också vara både vältränad
och stark för att orka rida flera lopp per dag.
LÄRLING
För att bli jockey börjar man som jockeylärling. Då
arbetar man hos den tränaren man har lärlingskontrakt med. Det är tränaren som är ansvarig för
lärlingen. Lärlingstiden är fyra år.
AMATÖRRYTTARE
Vissa löpningar är bara öppna för amatörryttare.
Amatörryttaren får inte betalt för att rida lopp.
Ridvikten i amatörlöpningar är minst 60 kg, minus
eventuell viktlättnad. Som amatörryttare får man
även rida i hinderlöpningar. Det är vanligt att unga
ryttare börjar som amatörryttare för att sedan ta
”steget upp” och bli lärlingar.
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Tränare

Arbetsryttare och hästskötare

Galopphästarna tränas av en tränare. Alla
hästar som startar i löpningar måste ha en
licensierad tränare som ansvarar för hästen.
Man skiljer på professionella tränare, som
huvudsakligen tränar av andra ägda hästar,
och amatörtränare, som ofta tränar egna eller
familjemedlemmars hästar.

Den som jobbar hos eller hjälper en tränare att
rida galopphästarna i träning kallas arbetsryttare. En arbetsryttare behöver inte vara så
liten och lätt som en jockey. De flesta normalstora tjejer och killar som har en god ridvana kan
jobba som arbetsryttare inom galoppen.

Tränaren har ett helhetsansvar för hästen, från
fodring och skötsel till den dagliga träningen och
preparering inför lopp. Det är tränaren som
anmäler hästen till löpningar och bokar jockey
och transport. Ofta är det tränaren som hjälper
hästägaren att välja hästar att köpa men ibland
tar man hjälp av en agent.
Självklart finns det många viktiga personer i
teamet hos en tränare, exempelvis hovslagare,
veterinärer, tandläkare och massörer.
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Man kan också arbeta hos en tränare som
hästskötare utan att rida.

Träckare
En tränare kan anlita en person som leder
hästen i ledvolten. Den här personen kallas för
träckare. Träckarens uppgift är också att göra i
ordning hästen inför loppet och att tvätta, ge
hästen vatten och sköta om hästen efter loppet.

Hästägare
Att äga en galopphäst behöver varken vara dyrt
eller tidskrävande. Du kan välja att äga allt från
en liten procent upp till en hel häst eller till och
med flera hästar. Oavsett hur mycket eller lite
du äger i hästen så får du samma härliga känsla
när du besöker din häst i stallet eller ser din häst
korsa mållinjen först på galoppbanan.
Många hästägare har sin häst i träning hos en
professionell tränare eller amatörtränare. Din
häst tränas och sköts om av tränaren och dennes personal, du som ägare behöver alltså inte
ta något ansvar för hästens skötsel eller ha
någon kunskap om hästar. Däremot är man alltid
välkommen till stallet för att hälsa på sin häst, se
den träna och kanske ta en fika och en pratstund
med tränaren och andra ägare. Lördagsmorgnar
brukar vara mycket populära och då är många
galopphästägare ute på galoppbanorna för att
se sina hästar träna. Då brukar det vara trångt
runt fikaborden!
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Hästägaren kan också ha en amatörtränarlicens
och träna sin egen häst.
Galopphästarna säljs ofta från uppfödarna på
hösten när de är 1,5 år. Det är på åringsauktioner som de allra ﬂesta ägare köper sina
hästar. Det finns auktioner med svenskuppfödda åringar både i Sverige och i Danmark.
Många ägare och tränare åker även utomlands
och köper unghästar, till exempel till USA,
Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland.
Köper du en svenskuppfödd häst har du den
stora fördelen att du kan få hästägarpremier,
det vill säga bonus på prispengarna. Det finns
dessutom en populär Breeders’ Trophy-serie dit
hästarna anmäls som föl. I den serien tävlar
nästan enbart hästar som är uppfödda i Skandinavien.

Uppfödare
Den som har ansvar för att fullblodsfölet får den
bästa tänkbara starten i livet är uppfödaren. Det är
en härlig känsla att se ett föl växa upp till en fullfjädrad tävlingshäst och följa denna under hela
karriären.
De flesta fullblodsföl föds i februari, mars, april eller
maj. Då hästarna kan börja tävla redan som tvååringar strävar många uppfödare efter att fölen ska
födas tidigt på året. På så sätt får de ett litet försprång mot andra hästar i samma årskull som är
födda lite senare under våren. Det är därför ovanligt att fullblodsföl föds i juni eller senare.
Att föda upp galopphästar kräver god kunskap. Det
innebär val av goda föräldrar och rätt foder av bra
kvalitet med en väl avvägd foderstat som är anpassad för unga och växande hästar. En annan sak att
tänka på är förebyggande och eventuellt korrigerande vård av fölets hovar.
Det är viktigt att de unga hästarna får möjlighet att
röra på sig under hela det första året. Då grundläggs
smidighet, balans, hållbarhet och styrka. Det som
gått förlorat under de första 18 månaderna kan
sedan inte tas igen.
Det vilar också på uppfödaren att hantera unghästen mycket och väl, så att inridningen senare
kan genomföras med ett minimum av bekymmer.
De flesta fullblodsuppfödare säljer sina hästar som
1,5-åringar på någon av de åringsauktioner som
hålls under sensommaren eller hösten. Andra
uppfödare väljer att behålla sina hästar under
tävlingskarriären.
VEM ÄR UPPFÖDARE
Det är möjligt att vara uppfödare utan att ha en
egen gård och utan att ha någon erfarenhet av
hästar eller avel. Då kan man ha sitt sto och föl
inhysta på ett stuteri.
Formellt sett är uppfödaren den som äger moderstoet vid ett föls födelse, oavsett om den personen
har deltagit praktiskt i själva uppfödandet. Den
registrerade uppfödaren får uppfödarpremier när
hästen tävlar och prisplacerar sig.
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GALOPPHÄSTENS UTRUSTNING:

ÖRONPROPP
Används på n
tar för att däm
för dem.

Plast-träns: Är mycket bra om hästen ska springa på dirt-track
– sand – då de är mycket lätta skölja av efter loppet och inte kräver
någon. Dessutom så går de att få i olika färger som man kan matcha
med dressen. Men även läderträns används.

BLINKERS
”Skygglappar” som
anDE trE vanligastE BEttEn: Det finns olika typer av bett inom
galoppsporten. Vanligt tränsbett, tredelat och ringbett. Ringbett
vänds för att få hästen
är lite skarpare än vanligt tvådelat och kan i viss mån förhindra att
att koncentrera sig
på sin
hästen lägger tungan över bettet.
uppgift, anges som B före
tungBanD: Används som säkerhetsdetalj på vissa hästar som ibvikten i programmet.
land kan få tungan över bettet, och då bli svåra att styra. Dessutom
är också risken stor att hästen kan “svälja” tungan om den för över
tungan ovan bettet. Bandet sätts fast runt tungan och fästes under
munnen, måste vara minst 2 cm brett och får inte vara elastiskt.

Hästens utrustning
Galopphästens utrustning är annorlunda än
inom de flesta andra hästsporter.

Brösta

LÖPSKOR: På en galopphäst som ska
tävla används aluminiumskor med grepp.
De är mycket lätta jämfört med en vanlig
hästsko. Ju lättare skor desto snabbare
häst i teorin.

Galopphästen har ofta
en elastisk brösta. Den
förhindrar att sadeln
glider bakåt.

Sadeln

Tävlingssadeln tillhör alltid ryttaren. Ryttaren
väljer storlek på sadeln utifrån vilken vikt han
eller hon ska rida med i loppet. En normalsadel
NOSLUDD/
BRÖSTA
väger ungefär JORDBLÄNDARE
1,5 kg. De lättaste sadlarna på
Galopphästen har ofta en
marknaden väger
100 gram
utan
Sättscirka
på nosgrimman
för sadelÖROnPROPPAR:
Används när
en hästför
är känslig
för ljud. Kan att
även
brösta
att förhindra
drastyngsta
utför
av jockeyn under loppet för att öka hastigheten på hästen.
gjord, stigläderatt
och
stigbyglar.
De
begränsa
synfältet
sadeln
åker
bakåt.
bRÖStA: Är till för att sadeln inte ska glida bakåt under loppet. Den
sadlarna kan väga
nästan 10
kg.fästes
I träning
markskygga
hästar.
på varsinansida om sadelgjordarna.
Tungband
vänds en lite större sadel som väger ungefär
Ibland används tungband. Det är till för att
2,5 kg.
fixera hästens tunga för att den ska få fria

andningsvägar eller för att den inte ska lägga
tungan över bettet.

Viktvojlock

Om det behövs kan man göra sadeln ännu
Det finns strikta regler
tyngre genom att använda en viktvojlock. I
kring vilka material
viktvojlockens sidofickor lägger man blyplattor
som får användas.
så att ryttaren och utrustningen tillsammans
Tungband används
väger enligt hästens programvikt. Ibland kallas
Används för att få hästen koncentrerad framåt, skärmar av hästens
bakåt ochi lopp
på sidorna.
mersynfält
frekvent
än i
viktvojlocken för blyvojlock. bLinKeRS:
FLexibLA bLinKeRS: Samma som blinkers. Men dessa kan du öppna så att hästen får fri syn när helst det
träning.
bhövs under loppet. SidOLudd: Begränsar hästens synvinkel åt sidorna men lite mindre än vad blinkers gör.

nOSLudd: Används för att förminska synfältet på marken framför hästen. Det används även för att få hästen att
sänka huvudet.
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FLISBLINKERS / VISIR
Ser nästan ut som blinkers men ger
hästen fullt
uppslag strömsholm.indd
synfält både framåt och
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TUNGBAND
Är till för att binda ner
hästens tunga så att hästen
inte lägger den över bettet
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GALOPPHÄSTENS UTRUSTNING:
Plast-träns: Är mycket bra om hästen ska springa på dirt-track
– sand – då de är mycket lätta skölja av efter loppet och inte kräver
någon. Dessutom så går de att få i olika färger som man kan matcha
med dressen. Men även läderträns används.

Blinkers

DE trE vanligastE BEttEn: Det finns olika typer av bett inom
galoppsporten. Vanligt tränsbett, tredelat och ringbett. Ringbett
är lite skarpare än vanligt tvådelat och kan i viss mån förhindra att
hästen lägger tungan över bettet.

Benlindor

Blinkers är ”skygglappar” som används för att få Många tränare använder självhäftande bandage
tungBanD: Används som säkerhetsdetalj på vissa hästar som ibhästar att koncentrera sig på sin
Blinfördåatt
skydda
hästens
ben under loppet. I
landuppgift.
kan få tungan
över bettet, och
bli svåra
att styra.
Dessutom
TÄVLINGSSADEL
är också risken
storvara
att hästen kan
“svälja” används
tungan
om den
för över benlindor men det är
kerskåporna
kan
träning
vanliga
tungan ovan bettet. Bandet sätts fast runt tungan
och
fästes
under
Dessa
kan
väga
från 350
munnen,
måste vara
minst 2 cmsäkrare
brett och får
inte
vara elastiskt.
av olika
storlek.
Det
att
använda
självhäftande
lindor i lopp
gram
upp till cirka
9 kilo
finns också varianter
då
risken
för att dessa
(speciella sadlar med
med hål i så att hästen
lossnar
inbyggt bly i). För att,
om från hästens
det behövs, få sadlarna
kan se litet bakåt. Om
ben är minimal. För
ännu tyngre används
ibland
en häst bär blinkers i
extra
säkerhet så
en
blyvojlock.
I
blyvojlockett lopp står det ett B
tejpas lindorna. I
ens sidofickor lägger man
LÖPSKOR: På enär
galopphäst
till vänster om vikten i
hinderloppen
det som ska
tävlaoch
används aluminiumskor med grepp.
blytackor så att ryttaren
De är mycket
lätta jämfört med en vanlig
startlistan och resvanligt
hans utrustning väger
enligtatt hästarna
hästsko. Ju lättare skor desto snabbare
ultatraden.
har
benskydd.
hästens programvikt. häst i teorin.

Sidoludd

Aluminiumskor

Sidoludd är en variant av blinkers där man sätter På en galopphäst som ska
fast fårskinn eller liknande på sidan av tränset.
tävla används aluminiumskor.
Dessa begränsar
De är mycket lätta jämfört
ÖROnPROPPAR:
en häst
är vanlig
känslig förhästsko.
ljud. Kan även
hästens
synfält liteAnvänds närmed
en
dras ut av jockeyn under loppet för att öka hastigheten på hästen.
mindre
än vanliga
bRÖStA:
Är till för att sadeln inte ska glida bakåt under loppet. Den
fästesOm
på varsin
om sadelgjordarna.
blinkers.
ensida
häst
löper med sidoludd i
ett lopp står det ett S
till vänster om vikten i
startlistan och resultatraden.
SIDOLUDD
Nosludd
Används som enklare variant av blinkers. Dessa begränsar inte hästens synfält
lika mycket som blinkers
men ger ändå en liknande
effekt. Dessa anges som S
före vikten i programmet.

VETRAP
En slags klisterlinda som
används för att skydda häsNosludd sätts på
tens ben i löp. I träning annosgrimman
för
att
bLinKeRS: Används för att få hästen koncentrerad framåt, skärmar av hästens synfält bakåt och på sidorna.
vänds
men
FLexibLA
bLinKeRS:
Samma
som
blinkers.
Men
dessa
kan
du
öppna
så attvanliga
hästen fårbandage
fri syn när helst
det
begränsa
synfältet för
bhövs under loppet. SidOLudd: Begränsar hästens synvinkel åt sidorna
lite mindre än
blinkers gör.
detmen
är säkrare
attvad
använda
markskygga
hästar.
nOSLudd: Används
för att förminska synfältet på marken framför hästen. Det används även för att få hästen att
Vetrap i löp då risken för att
sänka huvudet.
Nosludd behöver inte
dessa lossnar från hästens
föranmälas.
ben är minimal.
uppslag strömsholm.indd 2

Huva
Ibland bär hästar en huva i träning och i lopp,
eller i ledvolten före loppet. Om huvan ska tas av
vid startplatsen så ska
den vara röd. Huvan
har ofta vadderade
öron vilket skärmar av
höga ljud och gör
hästen lugnare. Det
går också att använda
öronbollar under
huvan.
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Tunna skyddsglasögon. Bärs flera utanpå varandra vid smutkeyns egen. Jockeyn väljer storlek på
sig bana, och tas av efterhand som de smutsas ner. Upp till
ifrån vilken vikt han eller hon ska rida
sex par kan användas i ett lopp.
pet.
En
normalsadel
väger
1,5
kg.
De
GOGGLeS
LINGSSADEL
JOCKEYBYXOR
ånsmarknaden
–
100
gram!
Tunna skyddsglasögon.
Bärs flera utanpå varandra vid smutegen.
Jockeyn
väljer
storlek
på
jOcKeYbYxOR
gssadeln är alltid jockeyns egen. Jockeyn
väljeroch tas av efterhand
Jockeynssom
byxor
alltid vita
av nylon.
sig bana,
de är
smutsas
ner.och
Uppgjorda
till
ån vilken vikt han eller hon ska rida
Alltid
vita,
men
sponsorsnamn
är
tillåtet.
Nylon.
kjLOcK
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Hästägarfärger
I loppet bär jockeyn en tävlingsdress med
hästägarens färger och mönster. De färggranna
dressarna har i alla tider varit utmärkande för
galoppsporten.
Tävlingsdressen består av en skjorta/jacka och
ett hjälmöverdrag. Varje hästägare bestämmer
hur den egna dressen ska se ut och varje dress i
Sverige måste vara unik. Den unika kombinationen av färger och mönster gör det lätt för hästägaren och publiken att följa hästen i loppet.
Hästägarfärgerna ska godkännas och registreras av Svensk Galopp. Du kan registrera dressen
för ett år i taget eller för livstid. Ett ägarskap får
endast ha en dress inregistrerad. Om ett ägarskap har två eller fler hästar i samma lopp, ska
ryttarna bära olika hjälmöverdrag.
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FÄRGER OCH MÖNSTER
Det finns 32 olika mönster och 23
färger att välja bland. Vilka färger och
mönster som är tillåtna kan du läsa
om i reglementet. Dressen bör
komponeras med två färger, endast
undantagsvis med tre. Tröjan ska ha
samma mönster fram och bak. Även
reklam är tillåten, exempelvis ditt
företags logotype. På vår webbsajt
svenskgalopp.se kan du testa att
designa din dress med färger och
mönster!

Våra galoppbanor
I Sverige finns det tre permanenta galoppbanor: Bro Park, Jägersro Galopp och Göteborg Galopp.

Bro Park
2016 invigdes den nya huvudstadsbanan Bro
Park i Upplands Bro utanför Stockholm. Banan
har en mycket vacker läktarbyggnad. På Bro
Park finns en dirttrackbana, en gräsbana och
separata hinderbanor.
Årets höjdpunkter är Stockholms Stora Pris i
juni och Stockholm Cup i september.
svenskgalopp.se/bropark
@broparkgalopp

Jägersro Galopp
Sedan 1907 har Jägersro anordnat tävlingar för
galopphästar. Anläggningen ligger i utkanten av
Malmö och är Sveriges enda bana som arrangerar både trav- och galoppsport.
Årets höjdpunkter på galoppbanan är Svenskt
Derby i juli och Svenskt Oaks i juli/augusti.
svenskgalopp.se/jagersro
@jagersrogalopp

Göteborg Galopp
År 2002 invigdes galoppbanan som ligger på
Hisingen cirka 8 km från centrala Göteborg.
Miljön runt banan är lantligt präglad med öppna
landskap.
På Göteborg Galopp tävlar vi under perioden
maj till oktober. Vi tävlar på gräs och arrangerar
också hinderlöpningar.
svenskgalopp.se/goteborg
@goteborggalopp
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Tävlingar och evenemang
I Sverige finns också två mindre, temporära banor där vi bara tävlar en gång om året:
Gärdet och Strömsholm.

Strömsholm
På natursköna Strömsholm avgörs anrika
Svenskt Grand National i mitten av juni varje år.
Det är väl värt ett besök då det är en folkfest
med både slät-, hinder- och ponnylopp. Många
familjer packar sin picknickkorg och beger sig
år efter år till Österängen nära Strömsholms
Slott vid Mälarens strand.
svenskgalopp.se/svensktgrandnational
@svensktgrandnational

Nationaldagsgaloppen
på Gärdet
På Nationaldagen den 6 juni intar galoppsporten Gärdet i centrala Stockholm.
Nationaldagsgaloppen är en riktig folkfest
som bjuder på underhållning, galopp och andra
aktiviteter för hela familjen. Evenemanget
hade premiär år 2013 och lockar runt 50 000
besökare varje år.
svenskgalopp.se/nationaldagsgaloppen
@nationaldagsgaloppen

DE STÖRSTA LOPPEN I SVERIGE (Black type och klassiska lopp)
Bro Park: Stockholms Stora Pris, Stockholm Cup International, Bro Park Vårsprint,
Bloomers’ Vase, Swedish Open Mile, Bro Park Sprint Championship, Nickes Minneslöpning, Lanwades Stud Stakes, Songline Classic samt Jockeyklubbens 2000 Guineas
och Svenskt 1000 Guineas.
Jägersro Galopp: Svenskt Derby, Svenskt Oaks, Spring Mile, Pramms Memorial,
Jägersro Sprint, Zawawi Cup, SFK:s Jubileumslöpning och Peas and Carrots Mile.
Göteborg Galopp: Svenskt St Leger.

15

Så går det till på en tävlingsdag
Det händer mycket bakom kulisserna på en
tävlingsdag! Läs om allt som sker under en
tävling – från stallbacken till vinnarcirkeln.

Hästarna anländer
Vissa hästar är permanent uppstallade på
galoppbanan. Andra hästar tränar på andra
banor eller gårdar och reser till tävlingsbanan
inför tävlingarna.
När hästen är på plats i boxen går tränaren och
lämnar tävlingsdressen till jockeyn i vågrummet
i anslutning till ryttarnas omklädningsrum.

Vägning av jockeys
Hästarna bär olika vikt beroende på loppets
kriterier. Du kan läsa mer på sidorna 18 och 19.
Senast 40 minuter före löpningen får tränaren
sadeln av jockeyn. Denne har då vägt ut med
rätt vikt hos vågkontrollanten. Vikten ska
överensstämma med den vikt som står angiven
vid hästens namn i programmet.
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På väg till start
Hästen ska ledas runt i ledvolten före löpningen.
Personen som leder hästen kallas träckare och
är den som tar hand om hästen både före och
efter loppet.
Banveterinären kontrollerar att hästarna är i
tävlingsmässigt skick. Veterinären ser alla
hästar trava för att säkerställa att de rör sig bra
och att de ser ut att må bra.
I ledvolten finns en ringmaster som ser till att
hästarna går i rätt ordning och är där i tid. När
ringmastern ringer i klockan ska jockeyerna sitta
upp. Hästarna cantrar (långsam galopp) framför
publiken ner till startboxarna. Det kallas nedstartsgalopp.
Tävlingsledaren ger starttillstånd och sedan är
det startern och startboxpersonalen som ansvarar för lastningen av hästarna.

Startboxar
För att alla hästar ska komma i väg samtidigt i
starten används startboxar.
Hästarna lastas i startboxarna sida vid sida, allt
efter nummerordning, med lägsta numret på
innerspår. Grindarna öppnas samtidigt när
startern trycker på en knapp och därmed går
starten. När hästarna hoppar ut måste de, med
hjälp av sina ryttare, hålla rakt spår.
Hinderlöpningar startas dock inte genom
startboxar. I stället används voltstart, vilket
innebär att hästarna går på en volt och på
kommando vänder upp mot starten. Det beror
på att hinderlöpningar är längre än slätlöpningar
och därmed har starten inte lika stor betydelse.

Ridningen från start till mål
Galoppsport handlar inte bara om full fart från
start till mål. Precis som i alla andra sporter finns
det regler för hur tävlingarna ska gå till.
Ekipagen får inte byta spår såvida det inte är helt
säkert och de får inte störa eller hindra sina
medtävlare. Om de bryter mot reglerna kan de
få böter eller bli diskvalificerade.
Det spö som en jockey använder i lopp är vadderat. Det är med andra ord väldigt skonsamt och
milt. Det får endast användas som hjälpmedel
för att avvärja en farlig situation.

Galoppdomstolen övervakar
Loppen övervakas av den lokala galoppdomstolen. Den kontrollerar om det sker några
trängningar och störningar under loppet.
Anser sig någon ha blivit så störd att det har
påverkat ordningsföljden i mål kan man lägga in
en protest. Det gör man till den lokala galoppdomstolen som med hjälp av filmer från olika
vinklar bedömer incidenten. Sedan bedömer de
om en störning har skett och tar beslut om
störningen var så allvarlig att ekipaget ska
flyttas ner i resultatlistan eller diskvalificeras.
Är störningen av det mindre slaget kan påföljden
bli att jockeyn bara döms till avstängning eller
böter.
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Dessutom tas minst två dopningsprov varje
tävlingsdag. Det är nämligen strängt förbjudet
att starta en häst som behandlats med medicinska preparat.

Vinnarcirkeln är målet
Måldomaren avgör med hjälp av en målkamera
ordningsföljden i mål. Innan resultatet blir
offentligt ska ryttarna med utrustning kontrollvägas hos vågkontrollanten (vägas in). Då kontrollerar vågkontrollanten att vikten är densamma som vid utvägningen. Hästen diskvalificeras
om ryttaren har förlorat mer än 0,5 kg i slätlöpningar eller 1 kg i hinderlöpningar.
Efter loppet går den vinnande hästen, jockeyn,
tränare, ägaren och uppfödaren in i vinnarcirkeln, där de hyllas och får blommor och priser.
Alla hästar duschas, får vatten och leds runt tills
att de inte längre är andfådda eller svettiga.

Handicap
Handicaptal
Hästens handicaptal är en officiell ranking som
anger hur bra hästen är.
Talet sätts av galoppsportens handicapper efter
att hästen har gjort tre starter, eller tidigare om
den har vunnit i sin första eller andra start.
Handicaptalet är baserat på hästens prestationer och justeras efter varje start som hästen gör.
Ju högre handicaptal, desto bättre häst. Handicaptalet uttrycks i kilogram och skalan sträcker
sig från 40 till 100. De bästa hästarna i Skandinavien har ett handicap på en bit över 90.

Handicaplöpningar
Hästen måste ha ett handicaptal för att få starta
i handicaplöpningar.
I handicaplöpningar bär hästarna olika vikt.
Hästarna med lägre handicaptal bär lägre vikt
än de med ett högt handicaptal. Varje kilogram i
handicaptalet motsvarar ett kilogram på ridvikten. En häst som har ett handicaptal på 60 ska
alltså bära 5 kg mer än den häst som har 55 i
handicap.
Viktskillnaden är till för att jämna ut hästarnas
prestationsförmåga så att alla ska ha samma
chans att vinna. I teorin ska alltså alla hästar i en
handicaplöpning skära mållinjen samtidigt.
Denna teori fungerar inte fullt ut i praktiken
eftersom det finns en lång rad andra faktorer
som inverkar på hästens prestationsförmåga,
exempelvis dagsform, banförhållanden och
löpningsförlopp. Av den här anledningen är
handicaplöpningar särskilt spännande för
spelarna. Spelarna måste nämligen ta många
olika faktorer i beaktande för att kunna hitta
sina vinnare.
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SÅ ARBETAR EN HANDICAPPER
Funktionären som fastställer hästarnas handicaptal kallas för handicapper. Det är samma person som sätter
handicaptalen för samtliga galopphästar i Skandinavien.
Handicappern har ett speciellt
datorprogram till sin hjälp där hon
eller han har information om hästar,
tider och banunderlag. Handicappern
ser alla lopp som rids i Skandinavien
antingen på plats eller på datorn.
I första hand bedömer handicappern
hästens prestation med hjälp av tiden
men hon eller han tittar också på hur
lätt hästen vann. Dessutom bedöms
varje lopp efter en så kallad ”keyhorse”. Då väljer handicappern ut en
häst som är jämn i sina prestationer
och stabil på ungefär samma handicaptal. Sedan jämförs tider och vikter
mot loppets ”keyhorse” och man kan
på så sätt se hur mycket loppet var
”värt”.
Det är löpningar flera gånger i veckan
i Skandinavien och de nya handicaptalen ska i regel finnas tillgängliga
dagen efter tävlingen så detta jobb
kräver en konstant uppdatering.

Vikter
Det är alltid förbestämt vilken vikt en häst ska
bära i loppet. Hästen bär en viss vikt beroende
på hur propositionen till löpningen ser ut.
Ridvikten anges i startlistan.

Viktlättnad och övervikt

I åldersviktlöpningar bär hästarna vikt utifrån
ålder och kön. De kan också få vikttillägg för
vunna prispengar eller segrar. I handicaplöpningar sätts vikterna efter varje hästs aktuella
handicaptal.

Orutinerade ryttare får utnyttja viktlättnad för
att de lättare ska få ritter och skaffa sig mer
erfarenhet. Viktlättnaden dras ifrån vikten
hästen annars skulle bära i ett lopp.

Vad inkluderas i vikten
I vikten inkluderas ryttaren och all utrustning,
förutom hjälm och spö. Det innebär att ryttaren
ska väga sig med kläder, stövlar, säkerhetsväst
och sadel. Om ryttaren är lätt och hästen ska
bära hög vikt används en tyngre sadel eller en
viktvojlock med blyplattor.
Alla ryttare måste använda en säkerhetsväst.
För att ryttaren ska kunna rida med en säkerhetsväst som uppfyller kraven så ska ryttaren
med utrustning väga 1,5 kg mer än vad som står
i programmet. Om det står att hästen ska bära
56 kg i loppet så innebär det att hästen faktiskt
bär 57,5 kg.

Invägning och utvägning
Före loppet väger sig jockeyn med sin utrustning
(förutom hjälm och spö). Det kallas utvägning.
Vågkontrollanten säkerställer att vikten överensstämmer med den angivna ridvikten, så att
inte ryttaren med sin utrustning är för lätt eller
för tung.
Efter loppet väger sig ryttarna igen. Det kallas
invägning. Då ska vikten vara densamma som
vid utvägningen. Om jockeyn väger in med för
låg vikt kan hästen diskvalificeras, då det är en
fördel gentemot konkurrenterna. Om jockeyn
väger in med för hög vikt är det en nackdel
gentemot konkurrenterna. Jockeyn får ett straff
men hästen diskvalificeras inte.
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I startlistan framgår det om ryttaren har viktlättnad eller om ryttaren rider med övervikt.

Det finns två anledningar till att ryttare ibland
rider med övervikt. När ryttaren är för tung och
måste väga ut till löpningen med över 0,5 kg mer
än vad hästen enligt propositionen ska bära,
kallas det övervikt. Övervikt måste också
tillämpas om vikten annars skulle understiga
loppets minimivikt. I lopp för professionella
ryttare är minimivikten 52 kilo, minus viktlättnad. I lopp för amatörryttare är minimivikten
60 kg, minus viktlättnad.

Banunderlag och distanser
Hinderlöpningar
Galopp över hinder kallas hinderlöpningar.
Dessa delas in i två olika kategorier, häcklöpningar där hindren är lägre och enhetliga och
steeplechase där hindren är högre och med mer
variation på hindren. Hinderlöpningarna rids
över längre distanser och med högre vikter.
Därför går det naturligtvis långsammare i
hinderloppen. Distanserna i hinderloppen
brukar vara mellan 3200 och 4500 meter.

Distanser

Banunderlag

Tävlingsovalens omkrets varierar beroende på
bana. Startboxarna flyttas till olika platser på
banan för att loppen ska kunna ha olika distanser. Några vanliga distanser i slätlopp är 1200
meter (sprint), 1600 meter (medeldistans) och
2400 meter (lång- eller stayerdistans).

Vi tävlar på olika underlag. I Sverige rids de
flesta lopp på dirttrack. Gräsbanan används
bara under sommarhalvåret.
DIRTTRACK
Dirttrack är ett banunderlag baserat på sand. En
dirttrackbana finns på Jägersro och på Bro Park.
Den här typen av underlag kommer ursprungligen från USA där de flesta lopp rids på dirttrack.
I banprogrammet förkortas dirttrack (dt).
GRÄS
En gräsbana finns på Göteborg Galopp, Bro
Park, Strömsholm och Gärdet. Underlaget kan
variera i hård- och mjukhet beroende på hur
regnigt eller torrt det har varit. De flesta banor i
Europa är gräsbanor.
ALL-WEATHER
All-weather är ett samlingsnamn för olika typer
av syntetiska banunderlag som används på
några banor i bland annat Storbritannien och
Frankrike. I Sverige finns det ingen tävlingsbana
med all-weather-underlag. Däremot används
det ibland på träningsbanor.
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KORT ELLER LÅNG DISTANS?
De flesta hästar är specialiserade på
en distans. Det är till viss del genetiskt betingat: Vissa hästar föds till
sprinters, andra till stayers. I viss mån
går det även att träna upp både
snabbhet och stayerförmåga.
Sprinter: En häst som löper bäst på
korta distanser. Upp till cirka 1400
meter brukar man kalla sprinterdistanser.
Miler: En häst som är bäst över
medeldistans, eller egentligen över
en engelsk mil (1609 m).
Stayer: En häst som löper bäst på
långa distanser. Över 2000 meter
brukar man kalla stayerdistanser.

Olika typer av löpningar
I galoppsporten tävlar vi i olika typer av lopp.
Vissa är handicaplöpningar och andra är åldersviktslöpningar, vilket du kan läsa om på sidorna
18 och 19. Dessutom finns olika klasser och
nivåer av löpningar.

Grupp- och listedlöpningar

Järn, brons, silver och guld

I nästan 50 år har de största galoppländerna i
världen rangordnat sina största löpningar med
beteckningarna grupp 1, 2 eller 3 och listed.
Grupp 1-löpningarna håller högst klass. Den
högsta status som finns i Sverige är grupp 3.

I Sverige delar vi in de flesta lopp i järn, brons,
silver eller guld. I guldlöpningarna startar de
hästar som har ett högt handicaptal och i järnlöpningarna startar de hästar som har ett lågt
handicaptal.

Storlopp
De bästa löpningarna kallas storlopp. De är
insatslöpningar där avgiften för att man ska få
vara med betalas vid två eller flera tillfällen.
Anmälan sker oftast långt innan loppen rids. De
allra bästa löpningarna är grupplopp och listedlopp.

Maidenlöpningar
En maiden är en häst som aldrig vunnit ett lopp.
Maidenlöpningar är endast öppna för dessa
hästar.

Övriga löpningar
Det finns också lopp som inte räknas in i någon
av de ovanstående kategorierna, exempelvis
vissa tvåårslöpningar och treårslöpningar.
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Grupplöpningar och listedlöpningar är med i ett
internationellt klassificeringssystem över
särskilt viktiga löpningar inom galoppen.

Om en löpning ska kunna bli en grupp- eller
listedlöpning måste de deltagande hästarna
hålla tillräckligt hög klass. Det finns dessutom
andra kriterier. Till exempel måste prissumman i
loppet vara tillräckligt hög.
Listed- och grupplöpningar benämns gemensamt som black type-löpningar eftersom hästar
som vinner eller placerar sig de här loppen får
skrivas med fetstil (black type) i auktionskataloger, hingstannonser och liknande. Det är ett sätt
att visa vilka hästar och blodslinjer som är mer
framgångsrika än andra. En black type-vinnare
är värdefull för avel.

Galoppsportens historia
Galoppsportens moderna historia går tillbaka
till 1500-talet och England, även om det tävlades redan under 1100-talet.
Galoppsporten kallas ofta för the Sport of Kings
och har i århundraden varit förknippad med
kungahus runt om i världen, inte minst i Storbritannien. Galoppsporten fick kungligt beskydd
under James I, när kungen byggde ett slott nära
Newmarket. Hovet hjälpte till att etablera
Newmarket som centrum för den organiserade
galoppsporten i England. Snart fanns det offentliga kapplöpningar i hela England. Kung Charles I
och Charles II upprätthöll det kungliga beskyddet och den kungliga förbindelsen med Newmarket fortsatte.
I mitten av 1700-talet blev galoppsporten den
första reglerade sporten i England tack vare
bildandet av The Jockey Club, som byggde upp
sporten, satte regler och skötte administrationen. Fram till dess hade kapplöpningar varit
matchraces mellan två hästar över mycket
längre distanser än man tävlar idag.
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Så småningom började man tävla med yngre
hästar över kortare distanser. I slutet av 1700och början av 1800-talet instiftades de fem
klassiska löpningarna som rids än idag. Både The
Jockey Club och de klassiska löpningarna har
varit en förebild för många andra länder.
Under 1800-talet fortsatte den positiva utvecklingen för sporten, som sågs av miljontals åskådare varje år. Ledande tidningar skrev alltmer
om galopp och spelet ökade.
Fortfarande satt ryttarna ner i sadel med
upprättade överkroppar och långa stigläder,
men i slutet av 1800-talet utvecklade den
amerikanska jockeyn Tod Sloan den framåtlutande stilen. Den innebar att ryttaren fick en
bättre balans med hästen i höga hastigheter
samt att vindmotståndet minskade. Engelsmännen skrattade först åt stilen och kallade den
”monkey crouch” (huka sig som en apa), men
stilen revolutionerade galoppen.
I Sverige reds de första löpningarna år 1814.

Viktiga årtal
i svensk galopphistoria
1814 rids de första kapplöpningarna i
Sverige
1888 startar den Skånska Fältrittklubben som drev kapplöpningar på flera
ställen i Skåne
1890 startar den Svenska Jockeyklubben sin verksamhet
1907 rids de första löpningarna på
Jägersro
1918 rids Svenskt Derby och Kriteriet
för första gången
1919 invigs Ulriksdal, galoppbanan i
Solna
1923 upphävs förbudet mot totalisatorspel
1959 bildas Svenska Galoppsportens
Centralförbund (SGC) som tog över
ansvaret för sporten från Jockeyklubben. SGC byter senare namn till Svenska
Galoppförbundet
1960 Ulriksdal läggs ner och Täby
Galopp invigs
1973 bildas AB Trav & Galopp (ATG).
ATG är ett spelbolag som ägs av travoch galoppsporten
1976 rids de sista löpningarna på Åby
strax utanför Göteborg
2002 invigs den nya galoppbanan i Göteborg
2004 byter Svenska Galoppförbundet
namn till Svensk Galopp
2013 invigs Nationaldagsgaloppen på
Gärdet i Stockholm
2016 Täby Galopp läggs ner och Bro
Park invigs
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Klassiska lopp
De klassiska loppen är fem specifika löpningar
för treåringar som rids över hela världen efter
engelsk förebild. Loppen kallas 2000 Guineas,
1000 Guineas, Derby, Oaks och St Leger.
De klassiska löpningarna har sitt ursprung i
1700-talets England. De flesta löpningar var då
öppna för alla hästar vilket innebar att de äldre
och starkare hästarna oftast vann. Därför
började man anordna löpningar där man tävlade
mot varandra inom samma ålderskategori.
Idag finns en klassisk serie i nästan alla etablerade galoppländer. Löpningarna är i Sverige,
liksom de allra flesta länder, öppna för treåriga
hästar.
I Sverige rids Jockeyklubbens 2000 Guineas och
Svenskt 1000 Guineas på Bro Park i juni,
Svenskt Derby och Oaks på Jägersro i juli/
augusti och Svenskt St Leger på Göteborg
Galopp på hösten.

Galoppsporten utomlands
Galoppen tillhör världens allra största sporter
och det tävlas i galopp i samtliga världsdelar.

Europa
I Europa är Storbritannien, Irland och Frankrike
de största galoppländerna men det finns även
galopp i många andra europeiska länder, exempelvis Italien, Spanien, Tyskland, Tjeckien och Polen.

IRLAND
På Irland är galoppsport och fullblodsuppfödning
av mycket stor nationell betydelse. Irländska
galopphästar exporteras till hela världen. Om
man räknar alla hästraser är hästbranschen
Irlands största exportindustri.
FRANKRIKE
Galoppsporten är mycket stor i Frankrike. I
Frankrike finns det cirka 250 banor, allt från
storbanor i Paris till pittoreska småbanor på
landsbygden som bara tävlar en gång om året.
Det största loppet är Prix de l’Arc de Triomphe
som rids på Longchamp i Paris på hösten.

NORGE OCH DANMARK
Det finns galoppsport i Danmark och i Norge.
Danmarks huvudbana är Klampenborg som ligger
strax utanför Köpenhamn. Men man tävlar även, i
begränsad omfattning, på provinsbanorna Aalborg, Aarhus och Odense. I Norge tävlas det på
Övrevoll utanför Oslo. Sverige, Norge och Danmark har ett mycket nära samarbete när det gäller Nordamerika
galoppsporten. De tre länderna har exempelvis
I många avseenden är USA världens största
ett gemensamt regelverk.
galoppland. Här föds det upp fler galopphästar än
i något annat land. USA är det land som har både
STORBRITANNIEN
flest lopp och högst antal hästar.
Storbritannien är det mest tongivande och
ledande landet inom galoppsporten. Även om
Publikrekordet i USA är drygt 170 000 personer
prispengarna har svårt att hänga med är det
på Kentucky Derby-dagen på Churchill Downs.
prestigemässigt ”finast” att vara framgångsrik i
Det finns också galopp i Kanada och Mexico.
Storbritannien. Några av de stora galoppevenemangen är Epsom Derby, Royal Ascot, Grand
National och Cheltenham Festival.

Sydamerika

Galoppsporten har mycket gamla anor i Sydamerika. Argentina är det största galopplandet i
Sydamerika följt av Chile, Brasilien och Venuzuela.
Sydamerikanska hästar exporteras till många
andra länder, främst USA.

Afrika
Engelsmännen förde med sig galoppsporten till
Afrika. I nästan alla före detta brittiska kolonier
finns organiserad galoppsport med Sydafrika i
främsta ledet. Likaså har fransmännen fört
galoppsporten till en del nordafrikanska länder,
som Tunisien och Marocko.

24

Asien
Asien är den världsdel där galoppen växer snabbast. Galopptävlingar arrangeras i många asiatiska länder, inklusive Mellanöstern.
FÖRENADE ARABEMIRATEN
Schejkerna från framför allt Dubai satsar enorma
summor på sitt galoppintresse och har blivit
världens största och mäktigaste hästägare.
Dessutom satsas det på att bygga upp galoppsporten. I Dubai finns Meydan, en av världens
största galoppbanor, där Dubai World Cup rids.
Det är vanligt att svenska hästar tävlar på Meydan under vintern.
JAPAN
Japan har successivt växt fram som en ”stormakt”.
Det största loppet är Japan Cup i november som
lockar elithästar från hela världen.
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HONG KONG
Galoppsporten i Hong Kong är liten men högkvalitativ. Det finns två banor: Sha Tin och Happy
Valley. I Hong Kong spelas det för ofantliga
summor.

Australien och Nya Zeeland
Galoppsporten är en viktig del av Australiens
industri och uppfödningen är omfattande. Den
största löpningen är Melbourne Cup som rids den
första tisdagen i november. Då stannar hela
Australien.
I Nya Zeeland finns drygt 50 galoppbanor och
man har en hög kvalitet på sin fullblodsavel.

Ponnygalopp
Ponnygalopp är för dig som är mellan 7 och 18
år. Ponnyer av alla raser kan tävla i ponnygalopp,
förutom renrasiga fullblod. Ponnyerna indelas i
kategori A-D, precis som inom andra hästsporter.
Vi arrangerar regelbundet tävlingar på Bro Park,
Jägersro Galopp och Göteborg Galopp. Dessutom tävlar vi en gång om året på Strömsholm och
under Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm.

En bra väg in i sporten
Flera av våra mest framgångsrika jockeys har
startat sin karriär inom ponnygaloppen. Det de
flesta ponnyjockeys tycker är roligast med
ponnygaloppen är farten, tävlingsmomentet
och gemenskapen!

Testa på ponnygalopp
Träningar och träningstävlingar hålls på Bro
Park, Jägersro Galopp och Göteborg Galopp.
För att delta i en träning eller träningstävling
behöver du inte ha någon ponnyryttarlicens
eller speciell utrustning. Självklart ska du ha en
godkänd hjälm och skyddsväst och ponnyn
måste ha godkänd vaccination.

Ponnygaloppridskolor
Har du ingen egen ponny men vill prova på
ponnygalopp? Då finns det ridskolor som har
grupper som tränar och tävlar i ponnygalopp på
ridskolans ponnyer.

Vill du veta mer om ponnygaloppen?
svenskgalopp.se/ponnygalopp
@svenskponnygalopp
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Kurser och utbildningar
Svensk Galopp har kurser och utbildningar för
dig som vill engagera dig i galopp. Du kan bland
annat delta i introduktionskurser, ponnylicenskurser och tränar- och ryttarlicenskurser. Våra
kurser och utbildningar genomförs i samarbete
med Hästsportens folkhögskola.

Ryttarkurser

Introduktionskurser

Tränarkurser

För att få tävlingsrida måste nya ryttare genomgå en ryttarlicenskurs. Vi arrangerar också
andra kurser på våra banor för dig som vill
förbättra din ridning.

Introduktionskursen är öppen för alla som är
intresserade av galopp, utan krav på förkunskaper. Introduktionskursen är en helgkurs som alla
galoppintresserade är välkomna att gå.

Om du vill du bli galopptränare ska du gå Svensk
Galopps tränarkurser. Det finns två kurser:
amatörtränarkursen och proffstränarkursen.

Kursen innehåller grundläggande information
om galoppsporten, galoppens historia, banprogrammet och rutiner och träning i ett galoppstall. Den ger dig också möjligheten att följa en
tävlingsdag med guide samt att provrida den
mekaniska galopphästen under erfaren ledning.

Om du vill börja tävla ponnygalopp behöver du
gå en endags licenskurs som hålls regelbundet
på Bro Park, i Göteborg och på Jägersro. Ponnylicenskursen är även obligatorisk för personen
som är tränare till ponnyn.
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Ponnylicenskurser

Svensk Galopp
I Sverige organiseras galoppsporten av Svensk
Galopp, som också övervakar och utvecklar
sporten. Varje år arrangerar vi ungefär 70
tävlingsdagar och delar ut ungefär 60 miljoner
kronor i prispengar. Vi arrangerar dessutom
träningar och tävlingar i ponnygalopp.

kommunikation. Svensk Galopp representerar
den svenska galoppsporten gentemot utlandet
och har ett nära samarbete med internationella
galopporganisationer.

Svensk Galopp har också flera andra roller och
uppgifter. I det dagliga arbetet hanteras bland
annat tävlingsplanering, galoppsportens regelverk, drift av galoppbanorna, registreringsärenden, utfärdande av licenser, upprättande
av utbildningar, rekrytering, evenemang och

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om
galoppsporten eller Svensk Galopp.
E-post: info@svenskgalopp.se
Telefon: 08-466 86 00
@svenskgalopp

Det är de tre galoppsällskapen Stockholms
Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och
Svensk Galopp är godkänd av Statens jordbruks- Göteborgs Galoppsällskap som tillsammans
verk som avelsorganisation för engelskt fullblod. äger Svensk Galopp.
Avelsorganisationer ansvarar för avelsvärdePå vår webbsajt svenskgalopp.se hittar du
ring, stambokföring och registrering av hästar.
Vi utfärdar också hästpass till engelska fullblod. nyheter och mer information om galoppen.
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Börja med galopp
Om du är intresserad av galoppen så finns det
många olika roller du kan inrikta dig på. Man
behöver inte kunna rida eller träna galopphästar
för att engagera sig i galoppsporten. Du kan till
exempel bli hästägare eller uppfödare, funktionär på våra tävlingar, vara engagerad i något
våra tre galoppsällskap, hjälpa till i ett stall eller
bara nöja dig med att komma på våra tävlingsdagar.
Här är några tips på hur du kan komma igång
med galoppsporten!

Gå en kurs
Svensk Galopp anordnar teoretiska introduktionskurser där du inte behöver ha några förkunskaper inom galoppen för att kunna delta.
Om du redan har lite erfarenhet från galoppsporten så finns det tränarkurser och ryttarkurser. Det finns också intressanta utbildningar
utomlands.

Häng med bakom kulisserna
Ibland arrangerar vi guidade turer på banorna.
Du får lära dig om hur en tävlingsdag går till och
besöka stallbacken där hästarna förbereds inför
loppet. Dessutom får du se startboxarna på nära
håll. Företag och grupper kan boka privata
guidade turer.

Köp en andel i en galopphäst

Börja med ponnygalopp

Hästar kan ha flera hundra ägare. I Sverige är
det vanligt med andelstall där en häst har flera
delägare och ibland så många som hundra eller
fler. Det finns flera företag som säljer andelar i
galopphästar hos olika tränare. De flesta tränare har också egna andelsstall i olika former.

Är du under 18 år? Då är ponnygaloppen är ett
bra sätt att börja med galoppen! För dig med
egen ponny arrangeras träningar på våra galoppbanor varje vecka. Är du intresserad men
inte har en egen ponny så finns det några ponnygaloppridskolor.

Praktisera i ett galoppstall
Om du är intresserad av att rida eller arbeta som
hästskötare så är efterfrågan på kompetent
personal hos tränarna stor, både i Sverige och
utomlands. De flesta tränare tar gärna emot
praktikanter.
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Galoppbegrepp A-Ö
Galoppbegreppen är många och kanske inte alltid
helt lätta att förstå. Här kommer en liten guide på
vägen.
ALL-WEATHER
Ett banunderlag som används på några banor i
England och Frankrike.
AMATÖRLÖPNING
En löpning där alla hästar rids av amatörryttare.
Vikterna i amatörlöpningar är generellt sett högre
än i vanliga proffslopp.
AMATÖRRYTTARE
En amatörryttare rider lopp på hobbynivå. Många
amatörryttare har andra jobb och rider bara lopp
för nöjes skull medan andra amatörer arbetar med
hästar men är för tunga för att rida proffslopp.
AMATÖRTRÄNARE
En amatörtränare tränar för det mesta hästar som
ägs av tränaren själv eller en familjemedlem.
Hästarna står oftast inte uppstallade på tävlingsbanan men får naturligtvis komma in och tränas
där. Många proffstränare har börjat sin karriär
som amatörtränare.
ATG
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) är ett spelbolag som ägs till ca 90,1% av Svensk Travsport (ST)
och 9,99% av Svensk Galopp (SG).
BLINKERS
”Skygglappar” som används för att få hästar att
koncentrera sig på sin uppgift.
CANTER
En långsam galopp som används i hästarnas
vardagsträning. När hästarna galopperar till start
säger man att de cantrar till start.
DIRTTRACK
Ett banunderlag baserat på sand. Finns både på
Jägersro och på Bro Park. Kommer ursprungligen
från USA där de flesta lopp rids på dirttrack.
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DISTANS
Distansen anger hur långt ett lopp är. Vanligen är
distanserna mellan 1000 meter och 2800 meter
men det finns både kortare och längre lopp.
FAVORIT
Den mest spelade hästen i ett lopp, det vill säga
den häst som spelarna tror ska vinna loppet.
GRÄSBANA
En bana där hästarna löper på gräs. De flesta
banor i Europa är gräsbanor.
HANDICAPTAL
Ett tal som anger hur bra en häst är. Det justeras
efter varje start hästen gör. Ju högre handicaptal,
desto bättre häst.
HANDICAPLÖPNING
En typ av löpning där alla hästar teoretiskt har
samma vinstchans. Vikterna sätts efter varje hästs
aktuella handicaptal.
HINDERLOPP
Galopplöpning över hinder. Det finns två olika
typer av hinderlopp, häcklöpning och steeplechase.
HÄSTÄGARFÄRGER
Alla hästägare måste inregistrera en unik tävlingsdress, bestående av en skjorta och ett hjälmöverdrag. Dressen används av jockeyn i lopp.
INSATSLÖPNING
Insatslöpningar är lite större löpningar med högre
prissumma där avgiften för att man ska få vara
med betalas vid två eller flera tillfällen. Anmälan
sker oftast långt innan loppen rids.
JOCKEY
Det engelska ordet för professionell ryttare, som
också används i Sverige. Innan man blir jockey är
man lärling för att lära sig yrket.

KLASSISKA LOPP
Klassiska lopp är fem specifika lopp för treåringar
som rids i de flesta länder.

SIDOLUDD
Är en variant av blinkers där man sätter fast
fårskinn eller liknande på sidan av tränset.

KONSORTIUM
Större sammanslutning av hästägare som tillsammans äger en eller flera hästar. Ett konsortium har
minst två delägare, men uppåt finns ingen begränsning.

SPRINTER
En häst som löper bäst på korta distanser. Upp till
cirka 1400 meter brukar man kalla sprinterdistanser.

LEDVOLT
Den plats där hästarna leds runt och visas upp
innan loppet.
MAIDEN
En häst som aldrig vunnit ett lopp.
MILER
En häst som har sin bästa distans över medeldistans, eller egentligen över en engelsk mil (1609 m).

STARTBOXAR
Används för att starten i loppen ska bli så rättvis
som möjligt. Grindarna öppnas samtidigt när
startern trycker på en knapp och därmed går
starten.
STAYER
En häst som löper bäst på långa distanser. Över
2000 meter brukar man kalla stayerdistanser.

ODDS
Det tal som visar förhållandet mellan insatser och
utdelning när du spelar på ett lopp. För att få reda
på utdelningen multiplicerar man oddset med
insatsen.

SUFFIX
De bokstäver som står inom parentes efter
namnet på en del hästar. Det anger i vilket land
hästen är född. (GB) = Great Britain, (IRE) = Irland
och (DEN) = Danmark är några exempel på suffix.
De hästar som inte har något suffix i svenska
startlistor är födda i Sverige.

PLUSTAL
I åldersviktlöpningar kan man genom en enkel
uträkning värdera hästens teoretiska chanser i
loppet. Genom att minska handicaptalet med
vikten hästen ska bära får man fram det så kallade
”plustalet”.

TRÄCKA
Att leda hästen. Man träcker hästen i ledvolten
och den som gör det brukar kallas för träckare.
Hästarna tvättas, får vatten, leds och sköts om
noggrant efter loppen och det är också träckarens
uppgift.

PROPOSITION
De bestämmelser som rör varje lopp. I en löpnings
proposition framgår vilken typ av häst som får
starta i loppet; t.ex. ras, ålder, kön och antal segrar.
Där anges även prissumma, typ av löpning, distans, banunderlag och vikt samt om det är ett lopp
för amatörryttare eller professionella jockeys.

VIKTLÄTTNAD
För att ge orutinerade ryttare en möjlighet att
skaffa sig mer erfarenhet och lättare få ritter får
de utnyttja viktlättnad som dras ifrån den vikt
hästen annars skulle bära i ett lopp.

PULLA
Från engelskans ”pull”, som betyder ”dra”. De
flesta galoppörer gillar att springa fort och ligger
ibland på bettet för att försöka få lov att springa
fortare. Detta kallas för att pulla.
31

ÖVERVIKT
När en häst bär mer vikt i loppet än vad den enligt
propositionen ska bära, kallas det övervikt.

Galopp är kärlek, gemenskap och glädje. Det är den intensiva tystnaden
innan startboxarna öppnas, spänningen strax innan mållinjen korsas och den
speciella samhörighet som uppstår på läktaren.
Galoppsporten är också kämparanda, hård träning och vardagen i stallet.
Vår passion och vårt engagemang finns i det förenade mötet mellan häst och
människa, i utmaningarna såsom belöningarna. Och i lyckan att få vistas
under bar himmel, jockey som åskådare.
Vi skapar evenemang och aktiviteter som genomsyras av en rik historia,
tävlingsglädje och upplevelser av högsta klass. Vårt uppdrag är att värna om
både hästar, tävlande och publik.
Tillsammans vill vi inspirera, sprida kunskap och skapa välkomnande och
öppna mötesplatser som lockar hästälskare i alla åldrar – ända från stallbacken till segerskålen.

Välkommen till galoppsporten!

www.svenskgalopp.se
info@svenskgalopp.se
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