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Inledning
Mannheimer Swartling Advokatbyrå har fått i uppdrag av arbetsgruppen för
Svensk Galopp ideell förening att sammanställa svar som inkommit på en
enkät som skickats till hästägare, amatörtränare och professionella tränare
inom Skåneräjongen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå har inte deltagit i
formulering av frågor, utskick, urval eller på något annat sätt arbetat med
eller känt till enkäterna innan vi uppdraget att sammanställa svaren.
Avsikten med enkäten var att samla in underlag om till föreningens
kommande beslut om en eventuell ny tävlings- och träningsanläggning i
Skåne. Tre olika enkäter skickades till tre olika kategorier av aktiva:
professionella tränare, amatörtränare och hästägare. Enkäterna består av 8
fritextfrågor, med undantag för enkäten till professionella tränare som består
av 10 frågor. Av antalet inkomna svar på respektive enkät kan man dra
slutsatsen att flera amatörtränare svarat på den enkät som riktats till
hästägare (dessa personer hör till båda kategorierna). Svensk Galopp har
informerat oss om att sammanlagt ca 325 enkäter skickades ut under
perioden 20 februari–3 mars 2021. 103 svar har inkommit.
Syftet med denna sammanställning är att ge en överblick över de svar som
inkommit på respektive enkäts frågor. Eftersom alla frågor är fritextfrågor
har vi kategoriserat svaren baserat på hur vi uppfattat dem. Av naturliga skäl
är det inte möjligt att i en sammanställning ge en lika nyanserad och
detaljerad bild som läsning av samtliga enkätsvar ger. Sammanställningen
inkluderar citat från inkomna svar (i förekommande fall översatta till
svenska), vilka valts ut för att spegla bredden i svaren. Sammanställningen
är uppdelad i tre delar, en för varje medlemskategori.
MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ

Svar från professionella tränare
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Fråga 1: Hur ser Du på om en träningsanläggning färdigställs före en tävlingsanläggning
och att Du tränar på en ny plats men tävlar på Jägersro i en övergångsperiod på ca 2-3 år?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) det går bra, (ii) det går inte bra, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett
urval av de svar som inkommit.

Kategori (i)
•

Det är ok, om vi bygger i Bara som ett första steg till en komplett anläggning.

•

Inga problem för mig. Har egen träningsanläggning.

Kategori (iii)
•

Acceptabelt men inte optimalt. Det krävs att hästarna kan jobbas ordentligt på
träningsanläggningen i Bara eller att Jägersro underhålls på ett adekvat sätt för
att kunna utföra snabbjobben där. Det är viktigt att det finns ett motsvarande
underlag i Bara som på tävlingsbanan på Jägersro om det är alternativet vi får.
Blir dyrt att hålla igång 2 banor.

•

Det finns väldigt få andra alternativ.

•

Detta kan vara en lösning som accepteras under förutsättning att
träningsanläggningen är förlagd nära Malmö. Mina hästar får sin grundkondition
på egen bana hemma men måste gå snabbarbete gå Jägersros banor.

Det går bra

Det går inte bra

Annat/vet ej
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Fråga 2: Hur ser Du på möjligheten att själv finansiera ett eget stall på ofri grund? Eller
önskar Du få vara hyresgäst?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) egen finansiering av stall på ofri grund, (ii) kan/vill vara hyresgäst,
och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Har eget.

•

Inte aktuellt för mig då hästarna tränas hemma på egen anläggning.

Kategori (ii):
•

Inte intresserad av att själv finansiera, endast hyra.

•

Att hyra sig in på en anläggning fungerar. Hyresvärden har större kontroll av
vem som befinner sig på anläggningen.

•

Jag önskar få hyra. Jag har inte ekonomi nog till att finansiera själv.

Kategori (iii):
•

I dagsläget hade detta varit svårt att göra men detta kan ändras inom ett par
år. Just nu är det klart bästa alternativet att vara hyresgäst.

•

Ok.

Egen finansiering

Hyresgäst

Annat/vet ej
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Fråga 3: Hur ser Du på träningsförhållandena om Ascotbanan försvinner och Du enbart har
Jägersros tävlingsbana och rakbanor att träna på i en övergångsperiod på ca 2-3 år?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av
de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Inga problem.

•

Acceptabelt, krävs en del förbättringar av de två rakbanorna i så fall.

Kategori (ii):
•

Det kommer inte att vara optimalt.

Kategori (iii):
•

•

Jag ser inga problem att träna enbart på rakbanorna om det går att hålla dem
I bra skick trots varierande temperatur. Det är svårt att enbart träna på
rakbanorna under den tid tävlingsbanan är stängd och temperaturen ligger
kring 0-5 plusgrader då banan varit alldeles för lös och djup vid dessa
temperaturer under denna vinter.
Det kan fungera om tävlingsbanan kan vara öppen och ridbar under hela året.
Tyvärr är det så att I vintertid stängs tävlingbanan. Det är ledsamt om
Ascotbanan försvinner för den är nästan alltid ridbar. När det är som allra
mest regn och ingen av de andra banorna går att använda är Ascot alltid bra.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 4: Kan du tänka dig att enbart ha tillgång till en träningsanläggning utanför Jägersro?
Att byggnationen av en tävlingsarena då skjuts fram på framtiden och i stället tävla i
Köpenhamn, Göteborg, Oslo och Stockholm. Hur ser Du på det? Om du inte ser nämnda
frågeställning som möjligt motivera gärna varför.
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Samtliga svar har
kategoriserats som negativa. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.
Kategori (ii):
•

Jag kan inte tänka mig det. Hästägarna kommer då att tappa intresset för att äga häst.
De vill se sina hästar och umgås på hemmabanan.

•

Nej. Helt orimligt. Intresset för att äga häst kommer försvinna helt.

•

Ser inte detta som ett alternativ, tror att det skulle ställa sig för dyrt.

•

Då är jag inte intresserad av att fortsätta min verksamhet.

•

Nej. Jag tycker inte det är rimligt. Skjuts det på framtiden känns sannolikheten lika
med noll att det blir en ny bana. Det kommer aldrig vara läge och det kommer aldrig
finnas ekonomi.

•

Nej! Skjuta på framtiden är en dålig signal som kan vara likställt med att det inte blir
av.

•

Jag ser detta scenarion som väldigt negativt för galoppsporten i Skåne ur främst två
perspektiv. Dels tappar hästägare som bor i Skåne en stor del av kontakten med
sporten. Det är troligen mycket färre hästägare som kommer resa till en annan bana
eller ett annat landa för att se sin häst tävla än som besöker en tävlingsbana i Skåne.
En förlust av hästägare kommer sannolikt att ske. För tränarnas del innebär det stora
utmaningar rent ekonomiskt. Att resa med hästarna kommer kosta en del oavsett till
vilken bana man åker och för att inte förlora hästar och hästägare på detta skulle ett
högt transportbidrag behöva införas från Svensk Galopp för de skånska tränarna.
Utan transportbidrag skulle det vara mycket svårt att fortsätta tävla med järn och
bronshästar som tävlar om för lite pengar för att det ska vara värt att resa långt för att
tävla. Detta skulle drabba galoppsporten nationellt då det inte finns tillräckligt med
lågklasshästar på Göteborg och Bro Park för att skapa spelvärda lopp året runt.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 5: Om ingen tävlingsarena byggs, kommer Du flytta Din verksamhet till en annan
tävlingsbana i Sverige eller alternativt utomlands?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) ja, (ii) nej, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de svar
som inkommit.

Kategori (ii):
•

Nej, jag kommer att lägga ner min träningsverksamhet.

•

Under inga omständigheter.

Kategori (iii):
•

Detta skulle behöva diskuteras inom familjen, men det är troligt att jag skulle
flytta till Stockholm inom en femårsperiod.

•

Jag tror inte det, på grund av mina kunders lojalitet. Skulle jag flytta skulle
transportkostnader öka drastiskt och mina kunder skulle inte kunna bära
kostnaden.

•

Utomlands eller lägger ner. Flyttar inte norrut!

•

Svårt att svara på. Troligen lägger vi av.

Ja

Nej

Annat/vet ej
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Fråga 6: Vad tror Du det får för konsekvenser för Dig och Din verksamhet om ingen
tävlingsanläggning byggs i Skåne?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) fortsatt verksamhet, (ii) lägga ner verksamheten, och (iii) annat/vet
ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (ii):
•

Katastrofala konsekvenser.

•

Vi lägger troligtvis ner våran verksamhet.

•

Jag slutar att träna, har svårt att kombinera med annat.

•

Säljer gården och flyttar utomlands.

Kategori (iii):
•

Då min verksamhet främst bygger på att hästägarna upplever galoppsporten
online är det sannolikt att jag skulle tappa kunder vid ett sådant scenario.
Däremot skulle jag sannolikt flytta till Stockholm inom ett par år.

Fortsatt verksamhet
Lägga ner verksamheten
Annat/vet ej
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Fråga 7: Vad tror du det får för konsekvenser för Dig och Din verksamhet om det blir ett
tävlingsuppehåll på 2-5 år i Skåne?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av
de svar som inkommit.
Kategori (ii):
•

Säljer och flyttar. Lägger ned verksamheten här med 40+ hästar. Kan inte se
än ett någon enstaka av våra ägare skulle vara kvar i landet.

•

Katastrofalt, nedläggning.

•

Då är det slut.

•

Jag tror att det finns en risk att galoppen försvinner helt från Skåne vid ett
sådant uppehåll.

•

Katastrofala konsekvenser. Efter ett år med Covid-19 har många av mina
delägare tröttnat på att äga en häst. Att inte kunna följa hästarna på plats gör
upplevelsen tråkig och att ständigt behöva resa för att se sina hästar på plats
kommer nog tyvärr innebära att många av mina hästägare ger upp sitt
intresse.

Kategori (iii):
•

Så länge det finns en bestämd tid för när det kommer finnas en ny
tävlingsbana skulle min verksamhet klara sig under övergångsperioden,
förutsatt att en träningsanläggning byggs.

•

Ser man att det börjas att bygga en bana kan man kanske hålla ut om den blir
färdigställd inom två år kan nog både jag och hästägarna hålla ut. Man kan
inte hålla en verksamhet rullande när det finns för många osäkerhetsfaktorer.
Jag har redan nu mindre antal hästar i anledning rådande situation och
osäkerhet. Det är första gången på 30 år jag inte har investerat i nya hästar.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 8: Om det kommer att anläggas en ny tävlings- och träningsanläggning och det inte
blir något uppehåll. Vad tror du det får för effekt på galoppsporten nationellt?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av
de svar som inkommit.
Kategori (i):
•

Ett uppsving och en framtidstro på sporten nationellt. Många längtar efter att
se Bara som vår nya arena i Skåne.

•

Det skulle förmodligen bli ett uppsving för hela sporten.

•

Stort lyft.

•

Jag tror att det kommer vara en stor chans att utveckla galoppsporten. En
nyöppning kan ge publiciteten vi behöver och jag tror att det kommer vara en
bra morot för att locka hit nya hästägare.

•

Jag hoppas att det får en positiv effekt. Att fler satsar på galoppen.

•

Jag tror att det blir ett lyft. Det är den injektion galoppsverige behöver. En ny
bana i trevlig miljö är ett incitament för att å fler intresserade. Jag får själv
förutsättningar för att kunna sälja in vår sport till fler och det blir fantastiskt
mycket lättare att få fler att släppa till resurser för att få sporten att växa. Om
Skåne får ett lyft kommer det snabbt få positiva konsekvenser för hela
galoppsverige. Fler hästägare, fler hästar, större startfält och fler som är
beredda att sätta in resurser i insatslöp. Aveln i hela Sverige kommer att få ett
uppsving då fler unghästar kommer att inhandlas. Unghästar säljs bäst då
förväntningar är som högst.

Kategori (iii):
•

Jag är hittills väldigt nöjd med Jägersro och ser inte att en ny bana har någon
stor effekt på galoppsporten nationellt. Jag har inte noterat någon effekt av att
Bro ersatte Täby.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 9: Hur ser du på Bara som plats för en ny anläggning i Skåne?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av
de svar som inkommit.
Kategori (i):
•

Som jag ser det, är Bara det enda alternativet.

•

Jag tror att Bara är en optimal plats för bygget av en ny galoppbana. Ju mer
Malmö växer, ju mer centralt kommer Bara att hamna. Nära de stora
motorvägarna, nära bron och med bra kollektivtrafik.

•

Bra läge, närhet till Malmö. Lund, Sturup och Köpenhamn. Fina omgivningar
Bokskogen och golfbanan. En vacker omgivning som är gjord för galoppsport.
En galopparena behöver vara i närheten av storstäder för att kunna locka
hästägare. Malmö/Köpenhamn är en fantastiskt kombination. Får vi en egen
bana på det läget kommer hela galoppsverige att vinna på det.

•

Alla möjligheter, superbra läge, bra grannar med passande profil i området.
Bara är ett ungt samhälle med rätt typ av människor som kan tycka att galopp
är en fin sport samt en god tillgång av unga människor som skulle kunna
tänkas jobba med hästar i framtiden. Vi behöver hela tiden förnya
arbetsstyrkan. Det faktum att det inte finns en ordentlig ridskola i kommunen
måste ses till våran fördel också. Tänk om man kunna upplåta en bit mark till
detta ändamål för att öka intresset för häst i omnejden och även på så vis fått
in flera potentiella ägare, ryttare, publik etc. Sen att det ligger i ett naturskönt
område där en stor del av Malmös befolkning redan åker för rekreation gör ju
inte saken sämre. Tänk att kunna bygga ut gemytligt med skånsk arkitektur
och dansk gemytlighet!

Kategori (iii):
•

Jag är för dåligt insatt för att kommentera det.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 10: Om en ny anläggning inte kommer att byggas i Bara utan på en annan plats,
spelar det någon roll var någonstans i Skåne en ny anläggning kan komma att placeras?
Det har inkommit nio svar på denna fråga, varav svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) det spelar ingen roll, (ii) det får negativ effekt, och (iii) annat/vet ej.
Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.
Kategori (ii):
•

Läget och omgivningar är av mycket stor betydelse. Östra delen av Skåne ser
jag inte som ett alternativ. Det tar alldeles för lång tid att ta sig dit och publiken
kommer att utebli med tanke på populationen. Tillväxten i den delen av Skåne
är inte tillräcklig.

•

Återigen om Bara inte blir av flyttar vi. Vi ser så många fördelar med Bara och
dess omnejd att jag har svårt att se något liknande på ett annat ställe. Den
gruppen som på sin tid tog fram denna mark ska ha all eloge!

•

Ja självklart. Den ska helst ligga centralt, som Bara. Det är min övertygelse!

•

Jag har inget bra alternativ till plats men vill slå ett slag för att det ska vara
lättillgängligt, bra kollektivtrafik och inte för långt ifrån Malmö.

•

Bara är det enda alternativet om vi skall hinna göra någonting innan galoppen
försvinner.

Det spelar ingen roll
Annat/vet ej

Kategori (iii):
•

Har med avstånd att göra.

Det får negativ effekt

Svar från amatörtränare
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Fråga 1: Hur ser Du på träningsförhållandena om Ascotbanan försvinner och Du enbart har
Jägersros tävlingsbana och rakbanor att träna på i en övergångsperiod på ca 2-3 år?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet
ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Det är helt ok att fortsätta tävla på Jägersro Träna annan plats om det blir i
närheten av Malmö.

Kategori (ii):
•

Katastrof.

Kategori (iii):
•

Kan vara ok med träning på ny plats dock beroende på var denna
träningsplats lokaliseras. Inte kul att behöva köra ytterligare mil extra samt
beroende på hur vägen är beskaffad. Måste finnas tillgång att kunna träna en
häst och låta en häst stå i box under tiden och eventuell kunna få kissa innan
hemtransport. Inte rimligt att lämna en häst ensam i transporten. Spolspilta
även ett måste så man inte behöver lasta en svettiga hästar och kunna ge
vattna.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 2: Kan Du tänka Dig att enbart ha tillgång till en träningsanläggning utanför
Jägersro? Och att byggnationen av en tävlingsarena då skjuts på framtiden och i stället
tävla i Köpenhamn, Göteborg, Oslo och Stockholm? Om Du inte ser nämnda
frågeställning som möjlig motivera gärna varför.
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet
ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (iii):
•

Äger själv mina hästar.

•

Viktigt kunna se dem i tävling och träning

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 3: Om ingen tävlingsbana byggs kommer Du flytta Din verksamhet i närheten av en
annan tävlingsbana?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) ja, (ii) nej, och (iii) annat/vet ej. Nedan
följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (ii):
•

Nej.

•

Då kan galoppen läggas ned i Skåne. Jag som amatör har inte i dagsläget
möjlighet att tävla på BroPark eller Övrevoll pga. mitt arbete. Blir för dyrt att
åka till Klampenborg i längden med tanke på broavgifter m.m. Så inte många
tillfällen kvar att tävla på för min del. Att tävla i Göteborg är ett heldagsäventyr
(cirka kl 06-23) där man som amatör då måste fixa att någon kan ta hand om
hästarna som stannar hemma och som inte tävlar. För min del blir då
galoppen ett avslutat kapitel.

Kategori (iii):
•

Om vi inte kan tävla i Skåne utan bara kan träna, det kan gå något år. Vi har
Klampenborg och Göteborg.

Ja

Nej

Annat/vet ej
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Fråga 4: Vad tror Du det får för konsekvenser för Dig och Din verksamhet om ingen
tävlingsanläggning byggs i Skåne?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) positiva/inga konsekvenser, (ii)
negativa, och (iii) annat/vet ej. Det inkom inga positiva svar i kategori (i), utan
endast ett svar som angav att det inte medför några konsekvenser om ingen
tävlingsanläggning byggs i Skåne. Nedan följer ett urval av de svar som
inkommit.

Kategori (ii):
•

Om det inte blir någon ny träningsbana utan bara träningsanläggning så
kommer jag på sikt lägga ner.

Inga konsekvenser
Annat/vet ej

Negativa konsekvenser
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Fråga 5: Vad tror du det får för konsekvenser för Dig och Din verksamhet om det blir ett
tävlingsuppehåll på 2-5 år i Skåne?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) fortsatt verksamhet, (ii) lägger ned
verksamheten, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de svar som
inkommit.

Kategori (i):
•

Inga.

Kategori (ii):
•

Avslutar min amatörtränarkarriär. Finns ingen möjlighet till tävling på 2-5 år så
blir det svårt att starta innehavande hästar. Vet man inte när eller om det kan
bli aktuellt med ny tävlingsbana i Skåne är det inte heller aktuellt att
införskaffa nya hästar.

•

Om det blir uppehåll mer än ett år kommer jag lägga ner.

Fortsatt verksamhet
Lägger ned verksamheten
Annat/vet ej
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Fråga 6: Om det anläggs en ny tävlings- och träningsanläggning och det således inte blir
något uppehåll, vad tror Du det får för effekt på galoppsporten nationellt?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) positiv effekt, (ii) negativ effekt, och (iii)
annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Om banan byggs i Bara och vi tar hand om den så den blir trivsam och
naturskön blir det ett lyft för hela galoppsporten i Sverige. För Jägersro är
ingen trevlig tävlingsbana. Mycket bra träningsanläggning däremot.

•

Tror att sporten i Skåne minskar om vi inte har en tävlingsbana här.

•

Skulle kunna ge en ny startkick för galoppen.

Positiv effekt

Negativ effekt

Annat/vet ej
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Fråga 7: Hur ser Du/ni på Bara som plats för en ny galoppanläggning i Skåne?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet
ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Bara är det rätta lägga ny bana. Nära nuvarande och nära Malmö. Kan även
bli naturskönt. Att lägga den för långt utanför Malmö är dödsdömt.

•

Skulle kunna fungera med Bara.

•

Utmärkt.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej

AMATÖRTRÄNARE | 22

Fråga 8: Om en ny anläggning inte kommer ett byggas i Bara utan på en annan plats, spelar
det någon roll var någonstans i Skåne en ny anläggning kan komma att placeras?
Det har inkommit fyra svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) plats spelar ingen roll, (ii) det spelar roll
(placering inom Malmöområdet), och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de
svar som inkommit.

Kategori (ii):
•

Den måste ligga naturskönt och nära Malmö. Allt är uppbyggt kring detta
område. Tränare, jockeys, arbetsryttare. Se på Bro Park. Ingen trevlig
anläggning och mycket svårt att komma ut dit. Tvungen att ha bil nu när vi
pratar miljö.

•

Negativt med norrut från Malmö för egen del.

•

Ja, om den byggs långt från Malmö så måste jag åka långt för daglig träning
så slutar jag.

Plats spelar ingen roll
Det spelar roll (inom Malmöområdet)
Annat/vet ej

Svar från hästägare
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Fråga 1: Hur ser du/ni på om er häst/ar i en övergångsperiod på ca 2-3 år tränas på en ny
plats men fortsätter att tävla på Jägersro?
Det har inkommit nittio svar på denna fråga. Svaren kategoriserats i tre kategorier:
(i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de svar som
inkommit.

Kategori (i):
- Så länge träningsbanan är i bra skick och det inte är för långt bort är det inga
problem.
- OK för min del, men bör inte vara på stort avstånd från Malmö – Lund området.
- Fungerar om det är i närheten av tex Bara.
Kategori (ii):
- Det är svårt att hitta ett bra ställe att träna på under denna tid, så jag tror att det
kommer bli mycket svårt!
- Vi tycker inte att detta är ett bra förslag eftersom det drabbar tränare med många
hästar negativt. Då måste de flytta stora mängder hästar samtidigt vid behov. Vilket
är ohållbart.
- 2-3 år… det var en lång övergångsperiod. Negativt!
- Låter som en dålig plan. En ny ”Bara-Bana” är att föredra där allt finns på en plats.
- NEJ, tyvärr drar detta med sig en massa mer kostnad. Inte aktuellt för oss.
Kategori (iii):
- Under övergångsperiod är det ok om det ligger i närheten av Jägersro. I annat fall
blir kostnaden för stor.
- Det beror på vilken plats träningen förläggs till. Men om det är någon annan plats i
närheten av Malmö, så är det inte något större problem.
- Ett provisorium som inte är önskvärt. Känns som konstgjord andning. Fordras i så
fall ett beslut om ny bana i Skåne.
- Träning och tävling bör kunna ske på samma plats för att minimera och inte tvinga
till resor.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 2: Är det viktigt för dig/er som hästägare att kunna besöka hästarna i träning såväl
som på tävling?
Det har inkommit åttionio svar på denna fråga, varav ett inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) viktigt, (ii) inte viktigt, och (iii) annat/vet
ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Viktigt att kunna ta del av träningen, en del av tjusningen att följa sina hästar
inför start.

•

Att kunna följa hästarnas utveckling på träning och det jobb som teamet runt
hästarna lägger ner är A & O och en viktig anledning till att vi är hästägare.
Självklart måste möjlighet finnas att besöka tävlingsbana när man har
starthäst!

•

Ja det är viktigt att kunna besöka stallet och prata med tränaren och se hästen
i träning

•

Ja! Annars totalt ointressant.

•

Det är därför jag har häst i träning hos Jägersrobaserad tränare

Kategori (ii):
•

Inte aktuellt då vi tränar själva och har hästarna hemma. Men jag tror att
hästägare med häst i proffsträning gärna vill kunna besöka sina hästar då och
då.

•

Tränar själv.

Viktigt

Inte viktigt

Annat/vet ej
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Fråga 3: Hur ser Du/ni på om det enbart finns en träningsanläggning i Skåne och att
byggnationen av en ny tävlingsbana skjuts på i framtiden? Vad tror Du/ni det får för
konsekvenser för galoppsporten nationellt?
Det har inkommit nittio svar på denna fråga. Svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av
de svar som inkommit.
Kategori (ii):
•

Nej, det blir dödsstöten för galoppen.

•

Svensk Galopp går ner i en djup svacka. Färre hästar och en stor
kvalitetsförsämring.

•

Tränare lägger av, hästägare försvinner och spelet påverkas. Jag tror det är
många som bara spelar på den närliggande banan. Denna statistik borde ju
vara enkel att ta fram nu med ID-kontroll vid spel. Genom att ta bort
tävlingsarenor visar man tydligt att man inte tänker satsa och det kommer
urholka sporten framgent.

•

Tråkigt om galoppsporten centraliseras till mitten av landet. Tror inte att
amatörtränarna gynnas och på sikt färre aktiva.

•

Då slutar jag med galopp, det skulle drabba både Danmark och Norge

Kategori (iii):
•

Tänker att det blir långa resor för både hästar och människor.

•

Bättre än inget alls! Men ödestiget för svensk galopp.

•

Vad menas med framtiden? Gäller det ngt år så ok, men tar det längre tid så
kommer nog de flesta hästägarna försvinna, det är ju därför vi håller på…vi vill
ju se våra hästar.

•

Vi lever på hoppet att det inte ska hända!

•

Var i Skåne? Jag bor i Malmö.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 4: Kommer du/ni att flytta er häst/ar till annan tävlingsbana om det inte byggs en ny
tävlingsbana i Skåne?
Det har inkommit åttioåtta svar på denna fråga. Svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) kommer att flytta, (ii) kommer att lägga ner verksamheten, och (iii)
annat/vet ej. Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
- Ja, till Danmark.
- Dom hästar vi har går till Klampenborg. Tränare bosatta i Skåne kommer inte
kunna fortsätta. Kostnaden för träning blir dyrare med alla längre transporter för
tävlingar!
- Ja, om Jägersro läggs ned!
Kategori (ii):
- Nej, då kommer jag att sluta som hästägare!
- NEJ. Då får vi lägga ner vår galoppverksamhet. Blir inte hållbart att försöka
driva något om det inte finns hyfsat nära till hands.
- Kommer inte på tal!
- Att flytta häst till annan bana är inte aktuellt, det är ju närheten till hästen man
vill ha. Då blir det att sälja häst/andelar.
Kategori (iii):
- Det skulle inte bli samma sak om hästen stod i Stockholm för långt bort även
om det blev fler lopp att starta i Göteborg har för få start tillfällen. Besvärligare att
starta på Klampenborg, även för tränare på Klampenborg besvärligare att starta i
Sverige.
- Då jag har varit travsporten trogen i 50 år och nybliven galopp ägare är det
kanske risk för att återgå till travet igen.
- Möjligen att jag sätter hästar i träning i Danmark, men antagligen slutar jag.

Kommer att flytta
Annat/vet ej

Lägga ner versamheten
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Fråga 5: Hur ser Du/ni på om det blir ett tävlingsuppehåll på ca 2–5 år i Skåne?
Det har inkommit nittio svar på denna fråga, varav ett inte kunnat tydas. Svaren
kategoriserats i tre kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan
följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (ii):
•

Katastrof för sporten. Många hästägare avvecklar, spelet går ner, färre
tränare/anställda, uppfödare drabbas. Sporten dör trots vad vissa tycks tro.

•

Tränare lägger av, hästägare försvinner och spelet påverkas.

•

Det är förödande för sporten få vi kommers att tappa många hästägare =
uppfödare.

•

Inte bra. Jag försöker gynna galoppsporten och göra reklam, de flesta vill vara
där och stå i publiken och njuta av sin häst och gemskapen och glädjen.

•

Kommer inte ha kvar hästar i träning då. Det kommer att bli väldigt svårt att få
igång galoppsporten då.

•

Inget alternativ då det måste finnas en kontinuitet

•

Om det är klart med var- när- hur en ny bana ska byggas kanske man kan
vänta. Stor risk att tappa nya ägare/tränare som vill satsa.

Kategori (iii):
•

Kan troligen acceptera ett års glapp.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 6: Om det anläggs en ny tävlings-och träningsanläggning och det således inte blir
något uppehåll, vad tror Du/ni det får för effekt på galoppsporten nationellt?
Det har inkommit åttioåtta svar på denna fråga. Svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt effekt, (ii) negativ effekt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer
ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Förhoppningsvis kan vi få sporten att växa. Vi kan genomföra tillräckligt
många lopp i Sverige.

•

Det kommer vara mycket bra och leda till att fler ägare, men även de vi har
idag, kommer att investera i fler hästar.

•

De ägare/tränare som finns i denna landsända kommer förmodligen att
fortsätta. Och nu har man ju erfarenhet av att bygga en anläggning, så det kan
bara bli bra!

•

Idag är man överlag återhållsam med investeringar då förutsättningarna är
okänd Jag tror att optimismen återvänder och fler investerar.

•

Tydlig markering att det satsas på sporten, dock behövs livsstilsbejakande
åtgärder för att attrahera publik, följare och nya spelare.

•

Jag tror att galoppsporten tar skada av att vara begränsad till en bana/region.

Kategori (iii):
•

Om man kan hålla kvar samma kvalité om inte bättre så är det en bra
utveckling för sporten som kan locka till sig fler folk. Men då krävs det också
att det sker utan stor påverkan på de aktiva och deras verksamhet.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej
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Fråga 7: Hur ser Du/ni på Bara som plats för en ny galoppanläggning i Skåne?
Det har inkommit nittio svar på denna fråga. Svaren kategoriserats i tre
kategorier: (i) positivt, (ii) negativt, och (iii) annat/vet ej. Nedan följer ett urval av
de svar som inkommit.

Kategori (i):
•

Positivt med allt på ett ställe. Relativt nära till Malmö, Klampenborg, övriga
Skåne. Behövs bussförbindelse och bättre vägar till ev. bana i Bara.

•

Är absolut den bästa lokaliseringen med närheten till Malmö och bron över
Öresund.

•

Perfekt läge! Lättillgängligt från både större vägar och flygplats!

•

Vi har varit och tittat på denna plats och tycker att den är helt lysande, både
vad det gäller avstånd till Malmö och miljö.

Kategori (iii):
•

Funkar bra, men OM det ej blir Bara skulle man vilja ha haft fler alternativ.
Varför har man inte haft fler offerter tex och kunna jämföra, kalkylera, osv.

•

Geografiskt ok. Illa skött upphandling!

•

För oss spelar det ingen roll om banan hamnar i Bara eller någon annan
passande plats i Skåne.

•

Bra, men hellre kvar på Jägersro.

•

Jag har ingen uppfattning.

Positivt

Negativt

Annat/vet ej

HÄSTÄGARE | 31

Fråga 8: Om en ny anläggning inte kommer ett byggas i Bara utan på en annan plats, spelar
det någon roll var någonstans i Skåne en ny anläggning kan komma att placeras?
Det har inkommit åttionio svar på denna fråga, varav två inte har kunnat tydas.
Svaren kategoriserats i tre kategorier: (i) det spelar ingen roll var i Skåne den
placeras, (ii) det spelar roll, helst inom Malmöområdet, och (iii) annat/vet ej.
Nedan följer ett urval av de svar som inkommit.

Kategori (i):
- Egentligen är jag personligen inte fixerad vid just Bara. Det viktiga är att läget
uppfyller de kriterier som behövs för att attrahera alla berörda parter och att
tillgänglighet för publik löses på bra sätt!
- Nej, bara vi får en galoppbana i Skåne!
- Eftersom Skåne är förhållandevis litet, spelar det ingen större roll. Men
potentiella intressenter (hästägare, spelare, publik) finns ju västra Skåne med
bland annat till Danmark.
Kategori (ii):
- Det är viktigt att det blir enkelt för publik att ta sig till banan så nära Malmö som
möjligt är annars är det risk för att publiken sviker.
- Ja det är av stor vikt då flertalet hästägare, tränare finns i sydvästra Skåne.
Näst bästa kan vara Trelleborg.
- Det centrala läget och närheten till Malmö och Danmark är mycket viktigt, därför
är Bara ett mycket bra alternativ.
- Ny Skånebana har arbetat under 10 år på att hitta en optimal plats och detta är
Bara.
- Bör vara i Malmös omgivning då det är svårt att bygga upp ett nytt intresse om
hela den tidigare intressesfären riskerar att försvinna.
Kategori (iii):
- Där är inte mycket publik idag, men blir ännu sämre ju längre ut från storstaden
banan ligger. Går att tävla utan publik, men tråkigt för alla inblandade.
- Det är jätteviktigt att den ligger nära storstad med bra kommunikationer.

Det spelar ingen roll
Det spelar roll (inom Malmöområdet)
Annat/vet ej

