
Stöd till Ponnygaloppen - Förslag till Jockeyklubben Cup 2016  
 
Vi vill fortsätta den framgångsrika serie inom ponnygaloppen som tillkom tack vare 
Stefan Friborgs generösa sponsring. En mycket viktig del inom serien har varit 
möjligheten till utbildning för våra ponnyjockeys.  
 
Vårt förslag är att serien ska ridas i sju deltävlingar där de bästa vinner en 
träningshelg. Deltävlingarna kommer att ridas enligt följande, tre i Stockholm, två på 
Jägersro och en i Göteborg och en på Strömsholm. Exakta datum kommer inom kort. 
Poäng ges på resultat i loppen samt på stil- och taktik . De större ungdomarna (fyra 
stycken) får åka till British Racing School och de mindre barnen (fyra stycken) åker 
till familjen Hedmans ponnygaloppridskola för en utbildningshelg. Totalt kostar dessa 
utbildningar 30 000 kronor.  
 
Vi vill också fortsätta med att ge resebidrag för att öka flödet mellan banorna. Vi har 
märkt en stor skillnad sedan vi införde bidragen och det gör att vi får större startfält, 
speciellt på Jägersro. Vi har lagt en budget på 20 000 kronor för resebidragen 
baserad på tidigare års utfall.  
 
Stefan Friborg värnade mycket om de barn och ungdomar som inte har egna 
ponnyer. Det gjorde att vi tillsammans införde en egen ridskoleserie. Detta för att ge 
extra bidrag till de ridskolor som låter sina ponnyer vara med och tävla i ponnygalopp 
med ridskolans elever. Att ridskolorna är med på våra tävlingar betyder mycket för 
vår verksamhet och det är många elever från familjen Hedmans ridskola som har 
tagit klivet upp till den stora galoppen, både som amatörryttare och arbetsryttare. 
Därför skulle vi vilja fortsätta att premiera våra ridskolor i en lektionsponnyserie vilket 
kostar 20 000 kronor.  
 
Jockeyklubben Cup kommer att ingå i det ordinarie programmet under året som till 
viss del vara sponsrade av företag. Sponsorer betalar för närvarande 4000 kronor 
per tävlingsdag för att täcka priser och en del av våra funktionärskostnader.  
 
Vi hoppas att Jockeyklubben finner förslaget intressant och är villig att 
sponsra ponnygaloppen 2016 med 70 000 kronor.  
 
Beträffande breddningen av ponnysporten till Skåne så ligger det i huvudsak inom 
projektet Ung Galopp. Det optimala hade varit om man varit villig att satsa på 
ponnygalopp inom Ung Jägersro, där det idag bara bedrivs travutbildning. När 
nuvarande ungdomsansvarig anställdes på Jägersro la man tyvärr ner sin 
ponnygaloppsatsning. En annan mycket viktig del är att hitta och stötta ridskolor i 
Skåne som kan tänka sig att bedriva ponnygalopp i sin ordinarie ridskoleverksamhet 
såsom Hedmans Ponnygaloppskola på Angarn och Veronicas Minirid i Stigtomta.  
 
Med vänlig hälsning  
 
Helena Gärtner  
Administrativ chef  
Svensk Galopp 


