
Motion till Svensk Galopps Höststämma 2021

Bakgrund

Under ca 1,5 års tid har de flesta av oss galoppentusiaster, och de vi försöker få att bli det, fått nöja
oss med att följa sporten via dator och tv-sändningar. Den bristfälliga presentationen av
arrangemangen på våra banor har då blivit uppenbar.

Vår eminente speaker har i dessa besparingstider fått, framförallt på Bro Park, tredubbla
arbetsuppgifter. Förutom att presentera hästarna och referera loppen, skall han också sköta tipsen
till spelarna och göra segerintervjuer. Detta i kombination med att hästarna cantrar till start i en
salig röra gör det omöjligt för honom att kunna göra ett bra jobb.
När han presenterar hästarna i nummerordning vid nedstartsgalopper är det oftast helt andra
ekipage som visas i sändning, mycket förvillande för såväl de insatta som de som försöker lära sig
sporten.

Inte ens vid storloppsdagar har rutinerna styrts upp, till exempel vid SM-dagen så släpptes hästarna
ut på banan i fullständig oordning utan att det uppmärksammades vad som skedde. Vid JK Grand
Prix, när hästarna begav sig till start, ägnade sig speakern åt att tippa ett senare lopp!
Inte alls värdigt den fina satsning som Jockeyklubben gör!

Observera att detta är ingen kritik av speakern/referenten - jag bara visar på vilka omöjliga
arbetsuppgifter han har fått, då ingen samordning finns.

Förslag

Obligatoriskt att hästarna går i nummerordning i ledvolten, styrs bäst upp redan när de går från
förledvolten. Ringmastern övervakar att så sker. När ryttarna har satt upp och det är dags för
defilering till start uppmärksammas detta, gärna med en fanfar som på Jägersro, hästarna släpps ut
på banan i nummerordning, kameran följer varje ekipage en kort bit samtidigt som speakern ger en
kort presentation, så gott det går av den som är i bild, nummer, namn och ryttare, för att hinna
med. Vill man göra mer ingående presentationer bör det ske redan när de går i ledvolten.

Naturligtvis finns det hästar där tävlingsnerverna gör det svårt att följa detta, för dessa får tränarna
på vanligt sätt ansöka om undantag från ordinarie ledvolts/nedstartsrutiner. Speakern meddelar
vilka som beviljats dessa undantag och presenterar dem också när de går till start.

De som följer sporten, på plats eller hemifrån får med detta en betydligt bättre chans att bilda sig
en egen uppfattning om ekipagen, och sporten, vilket nog är betydligt viktigare än många tips, även
om dessa också behövs.

Yrkar på bifall för ovanstående förslag vid höststämman!
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