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är en fristående informationsdel
som utges av Svensk Galopp i
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och Dansk Galop. Den framställs
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betraktas som vanligt tidningsmaterial utan ofﬁciell karaktär.
Avsikten är att informera om
galoppsporten och stimulera
intresset kring denna
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Ett nytt spännande
år står inför dörren

Ett år är snart till ända. Täby Galopp håller under vintern som vanligt ställningarna
som enda tävlande galoppbana i Skandinavien. Foto: Stefan Uppström.
Vad är det första man tänker på när man ser tillbaka på galoppåret 2007? Det är förstås individuellt, men
många tänker kanske på en stor långklivad franskfödd
fux som vann både det svenska och norska derbyt
samt Stockholm Cup International hur lätt som helst.
Många tänker nog också på fantomstoet från samma stall som slog knockout på hingstarna och som efter rekordmånga black type-segrar avslutade tävlingskarriären för avelsboxen.
Många tänker på en annan liten tuff häst som tog
hem storlopp i alla de skandinaviska länderna samt i
Polen, men som sedan tragiskt gick bort.
Det har varit ett händelserikt galoppår i hela Skandinavien. Och det har varit ett bra år vad gäller spelomsättningen i alla tre länderna.
För Sveriges del har den ökande tv-exponeringen
gjort att allmänheten blivit en aning mer galoppmedveten, många vet numera vem Fredrik Johansson är,
och den där hästen, ”vad-han-nu-hette”.
Nu vid årets slut har också de olika championaten
kunnat tydliggöras, mer om dem i artiklarna och i Kalenderdelen.
Häromdagen gav ATG också en ”julklapp” till travoch galoppsporten, vilket totalt innebär 4,5 miljoner
extra till den svenska galoppen nästa år. Pengar som
ska gå till bl.a. ökade prissummor, ﬂer tävlingsdagar
m.m. Det ser ljust ut inför nästa år.
För undertecknad har det varit ett första år som redaktör för Skandinavisk Galopp - både för den tryckta
tidningen och den i år nystartade nättidningen, www.
skandinaviskgalopp.com. Det har varit en mycket rolig, intressant och svår utmaning.
Det svåraste har varit att planera vad som ska innehålla vad, för att alla läsare - både de som läser nättidningen och de som enbart läser den tryckta tidningen – ska få både variation och likvärdigt redaktionellt
innehåll om det som händer i sporten. Det har inte varit lätt när utgivningen – och därmed utrymmet – av

den tryckta tidningen varit halverad mot tidigare och
referaten måst kortas ned. Det har inte heller funnits resurser till övriga artiklar och reportage i den utsträckning man skulle ha önskat.
På nätet är utrymmet desto större och där har vi
kunnat breda ut referaten - och fått med många färgbilder till varje löpningsdag - vilket har varit mycket
uppskattat!
Vill samtidigt tacka ALLA som medverkat i Skandinavisk Galopp, skribenter, fotografer, ”tipsare”, m.ﬂ.
Nättidningen har i stort bemötts mycket positivt
och haft cirka 750-900 unika besökare per dag. Men
vi strävar förstås efter att både nättidningen och den
tryckta tidningen ska bli ännu bättre nästa år.
Det blir förändringar vad gäller den tryckta Skandinavisk Galopp nästa år. Vid Svenk Galopps styrelsemöte
den 14 december beslutades att den kommer att bli en
månadstidning med 12 nummer, kompletterad med
åtta separata Kalendernr. Sidantalet för varje nr kommer att vara detsamma som tidigare. Med denna ytterligare halvering av den redaktionella delen kommer
referaten i princip inte att få plats utan ersätts med
korta tävlingssammanfattningar. Istället ska vi rikta in
oss på artiklar, proﬁlreportage och annat runt det som
händer i sporten. Vi tror det kan bli mycket bra!
Utgivningsschemat är inte satt än men nästa nummer utkommer den 30-31 januari 2008.
Propositionshäftet för Större löpningar och Hingskatalogen beräknas komma i mitten av januari.
Det här Julnumret är som varje år extra tjockt med
många intressanta artiklar - i färg - och vi hoppas att
det blir en riktigt trevlig läsning!
Stort Tack för i år och
God Jul till er alla!
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