Bli hästägare
Spänning, glädje och gemenskap
– med galopphästen i centrum

Var en del av ett team!
Galoppsporten är världens största hästsport.
Som hästägare blir du en del av den kärlek,
gemenskap och glädje som förenar galoppsporten.
Få hobbies är så roliga och givande som att
äga häst! Vill du uppleva något som är socialt, spännande och roligt ska du satsa på
att bli ägare i en galopphäst. Vem som helst
kan bli hästägare. Du behöver inte ha någon
hästvana och nivån på investeringen väljer
du själv. Är man fler som äger hästen blir
kostnaden mindre. Däremot blir behållningen
större.
Det finns olika sätt att äga en galopphäst,
bland annat hästkonsortium, som är ett
fantastiskt sätt att umgås. Ett konsortium
är en sammanslutning av hästägare som
tillsammans äger en eller flera hästar. Du
kan bilda konsortium med personer som du
redan känner eller bli en del av ett befintligt

andelsstall. Att kunna äta lunch eller middag
tillsammans på banornas restauranger när
hästen tävlar och att följa hästens tävlingskarriär, är en mycket uppskattad form av
hästägande för många.
Svensk Galopp arrangerar ungefär 70 tävlingsdagar per år. Det finns tre permanenta
galoppbanor i Sverige: Jägersro Galopp i
Malmö, Bro Park i Upplands-Bro utanför
Stockholm och Göteborg Galopp. I Sverige
finns ungefär 900 galopphästar i träning.
Det är en speciell känsla att stå och heja
fram en häst som ger allt på upploppet –
med dina unika hästägarfärger och inför en
jublande publik. När din häst vinner eller placerar sig får du prispengar. Många hästägare
uppskattar också att åka ut till stallet med
lite morötter för att klappa sin häst och prata
taktik över en kopp kaffe med tränaren.

Designa dina egna hästägarfärger
De färggranna dressarna har i alla tider varit
utmärkande för galoppsporten. Varje hästägare bestämmer färg och mönster på
tävlingsdressen som jockeyn ska rida i 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.
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Tävlingsdressen består av en jacka och ett
hjälmöverdrag. Ett ägarskap får endast ha en
tävlingsdress inregistrerad. Om ett ägarskap
har två eller fler hästar i samma lopp så ska
ryttarna bära olika hjälmöverdrag. Hästägarfärgerna ska godkännas och registreras av
Svensk Galopp. Dressen kan registreras för
ett år i taget eller för livstid.

DEN ENKLA VÄGEN
TILL EGET RIDHUS
Vi har mer än 45 år erfarenhet av ridhus- och
stallbyggnation - allt från det enklaste till lyxiga
och påkostade lösningar.
Att bygga med Borga är bekymmersfritt. Våra
lösningsorienterade säljare och projektledare
leder dig från idé till färdig byggnad, just som
du vill ha det.
Vill du veta mer?
Kontakta oss på tel. 0511-34 77 11 eller läs mer
om våra ridhuslösningar på www.borga.se.

”Det roligaste är
att man vinner
tillsammans”
Vännerna i konsortiet Mac Racing har ägt galopphästar i över 20 år. Det bästa med konsortier är
att tävla och vinna tillsammans, oavsett kostnader
eller prispengar, berättar konsortieföreträdaren
Paul Jarlsbo.
– I början var det ett trevligt sätt för mig att åka
ut till galoppbanan tillsammans med kunder. Man
åt en bit mat och såg några lopp, spelade lite eller
tog en klunk champagne, det är ett trevligt sätt att
umgås, berättar Paul.
Paul tycker att hästägandet har flera fördelar.
Framför allt upplägget med att vara med i ett
konsortium, att vara några stycken som deläger
samma häst.
– Det är mycket roligare att vinna när man är fler.
Oavsett förstapriset, när man är fler blir upplevelsen som bäst. Man tjoar och skålar och har roligt
tillsammans.
Paul förklarar vidare:
– Det är allting runt omkring som gör att det är så
roligt. Som att stå på Jägersros balkong och se din
häst träna 1 000 meter på 59 sekunder. Och att
sedan sitta och ta en kaffe med tränaren i stallet
och ”planera” hur vi ska vinna nästa lopp.
Vad är det bästa med att äga
galopphäst?
– Känslan när man köper en unghäst på en
auktion och har förhoppningar på att den ska bli
riktigt bra. Det är en av anledningarna till att jag
äger galopphästar.

St. Croix Concorde + Mustad HammerHead - en vinnande kombination!

Kom igång som hästägare!
Att äga galopphäst är socialt, spännande och
roligt. Precis vem som helst kan bli hästägare. Nivån av investering och engagemang
väljer du själv.

Vilken ägarform passar dig?
Att äga själv är det dyraste alternativet men
kanske också det som ger dig den största
spänningen. Du köper en egen häst, beslutar vem som ska träna den och vilken
jockey som ska att rida den. Om hästen är
framgångsrik är du den enda mottagaren av
prispengarna.
Ett hästkonsortium är ett sätt för många att
dela både på kostnaden och även på glädjen
att vara hästägare. När hästen vinner eller
placerar sig får ni dela på prispengarna. De
flesta tränare har befintliga andelsstall som
du kan bli del av. Du kan också bilda ett eget
konsortium med vänner och bekanta.

Köpa häst
Varje år arrangeras fullblodsauktioner både i
Sverige och Danmark, och det finns hästar i
alla prisklasser. Många hästar kostar runt
50 000 - 100 000 kronor, men det finns
även ett fåtal hästar i Skandinavien vars prisklass är närmare en miljon kronor. Det går
även att köpa en häst som redan är i träning
hos en tränare. Du kan också resa till något
av de större galoppländerna för att handla
din häst. Oavsett var man handlar hästen, är
det en god idé att anlita en agent eller den
tilltänkta tränaren som rådgivare.

Vem ska träna?
På Svensk Galopps webbplats Galoppappen
kan du söka fram galopptränare i Sverige. Se
svenskgalopp.se/hastagare för mer information. Om du vill träna din egen häst behöver
du ta tränarlicens. Den kan du få efter att ha
gått Svensk Galopps tränarutbildning.

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 Svensk Galopp!
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