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En av de over-head som visades under Täbymötet med anledning av banans
problematik. Tränarna hade ytterligare synpunkter om problematiken. Foto:
Helena Mansén.
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Stormigt möte på Täby
Täby Galopps ledning bjöd in till informationsmöte för tränarna i
Täbyräjongen tisdag kväll 26 augusti.

Det var i huvudsak två saker som låg till grund för mötet.

Först var det utredningen Galoppsportens Framtid och vad som
kommer att ske på Täby Galopp efter att Svensk Galopp sagt ja till
densamma. I inbjudan till mötet skriver ledningen att Täby Galopp i en
del av det förändringsarbete som kommer ske i svensk galoppsport,
bl.a. kommer att göra en översyn av tävlings- och
träningsverksamheten samt att man kommer att göra ett
ställningstagande till vintergalopp och hindersport.

Man skriver också att en viktig del är att se över banor och
banunderlag. Vad gäller den frågan har man konsulterat en extern
gräsexpert, Magnus Alldén, med erfarenhet från olika sorters
sportbanor etc. för att se över Täbys gräsbana och komma med
åtgärdsförslag. Denne konsult var också med vid mötet.

Sedan var det just frågan om banor och banunderlag. Det råder ett
massivt missnöje från Täby Galopps samlade tränarkår om hur banorna
sköts om. Tränarna rapporterar om många skador på hästarna som de
direkt härleder till följd av ett dåligt banunderlag. Tränarna säger också
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att de vid många tillfällen påtalat detta via banrådet men att åtgärder
inte vidtagits för att förbättra banan. Detta har 99% av de stationerade
professionella tränarna skrivit under om i ett missnöjesbrev till Täby
Galopps VD Lotta Mossberg och styrelsen där man ställer ledningen
ansvarig. Tränarna anser att de svar de erhållit på brevet är
otillfredsställande och att man inte får gehör för sina åsikter.

Mötet hölls av TGAB:s ordförande Conny Isacsson tillsammans med
vice ordförande Leif Wretman. Enligt Isacsson var inte Lotta Mossberg
och ansvarig banpersonal där för att man ville undvika detaljfrågor,
för att istället koncentrera sig på de stora frågorna och sikta framåt. 

Enligt vad tränarna uppgav hade de kommit dit i tron att
diskussionerna skulle gälla nuläget, då de menar att läget är akut.
Frustrationen bland tränarna blev därför mycket stor vid mötet då de
ånyo kände att de blir bemötta med nonchalans från ledningens sida.
Man påtalade också att i svaret från Lotta Mossberg framkom det att
det i nuläget inte finns någon ansvarig banmästare för banan.

Isacsson menade att han inte uppfattat problemen som så stora, att
alla åtgärder vidtagits enligt banrådets listor och att det åter igen i
denna tid av förvandlingsprocess gäller att hålla ihop, samverka och se
framåt. 

Någon tränare höll med Isacsson men en stor majoritet av tränarna på
mötet uttryckte att tålamodet för länge sedan var slut och att något
måste göras nu.

Problemen med banorna är bland annat att gräsbanan - som man
uppger länge varit hård och ojämn - nu på grund av allt regnande - och
som tränarna menar misskötsel - är oridbar. Det är högsäsong nu med
många stora löpningar på gräsbanan som hästägarna betalat insatser
till, men på grund av banunderlaget har man tvingats ställa in eller
flytta dessa löpningar till dirttrack-banan, vilket innebär helt andra
förutsättningar för varje enskild häst. 

Nästa stora tävlingsdag på Täby är SM- och Breedersdagen den 2
september med flera högklassiga löpningar som är tänkta att gå på
gräsbanan. Något som i dagsläget verkar bli mycket svårt.

Ett annat problem är dirttrack-banan som efter att man lagt på ett
lager med ny sand i juni visat innehålla mycket sten.
”Stenplockardagar” har införts och de aktiva har själva gått ut i banan
och plockat bort sten. TG har inhandlat en stenplockningsmaskin vilken
enligt tränarna ”bara står” på innerplan och inte har använts. 

Detta ska enligt uppgift bero på att vädret inte varit så att det gått att
använda den.

 

Gräsexperten Magnus Alldén har ännu bara varit konsulterad under
en vecka och har ingen tidigare erfarenhet av just hästsport. Men han
har 18 års erfarenhet från gräsbanor av andra olika slag, bland annat
golfbanor. Förutom att han under veckan studerat Täby Galopps
bankropp, har han också inhämtat information om galoppbanor
utomlands från internet.

Först beskrev han problemet med Täby Galopps bankropp - den ligger
på gammal sjöbotten med mälardalslera (inte det lämpligaste för en
bra gräsbana), den vattnas med det bräckta vattnet från Värtan - och
inte minst - tillförs den vintertid konstant med salt från dirttrack-banan
som ligger i högre nivå och som saltas vintertid för att kunna hållas
öppen. Dessutom är dräneringssystemen kvar från när banan byggdes
och idag gammalmodiga, m.m.

Tränarna svarade med att de i många år vetat om dessa problem men
anser att ingenting har gjorts för att åtgärda dem. 
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Alldén gav exempel på vad som skulle kunna göras, tre alternativ, med
tanke på vilken tidsplan man har, om Täby Galopp står inför en
eventuell flytt (en särskild utredning om det pågår) och när i så fall det
kommer att ske - om tio, femton eller tjugo år - och vad som är värt
att satsa på bankroppen. Det behövdes också bättre information, som
en digitalkarta, över hela bankroppen för att kunna bedöma exakt hur
man ska gå tillväga.

I första alternativet skulle man kunna dika ut mellan dirttrack- och
gräsbanan och bättra på befintligt dräneringssystem, kostnad i runda
tal ca 700.000 kr. 

Alternativ två; lägga ett nytt dräneringssystem över hela gräsbanan,
kosdtnad ca 700.000 kr. 

Alternativ tre; lägga om både gräs- och dirttrackbanan helt och hållet.
Alldén beskrev i korta drag på OH hur det skulle göras. Bland annat
skulle gräsbanan grävas upp en meter och helt nytt underlag med
modernt dräneringssystem skulle läggas ut. Detta skulla ta cirka 3
månader om de tillåts arbeta utan att ha hästarna i närheten. Tränarna
skulle då behöva flytta till andra träningsområden med hästarna denna
period. Kostnad för banomläggning; många tiotals miljoner.

Alldén visade prov på både mycket kunnande och professionalism som
normalt sett skulle välkomnas och uppskattas bland tränarna. 

Men tidpunkten var inte riktigt rätt, då tränarna anser att problemet är
akut och menar att ledningen måste se till att något händer nu.

Det var även inplanerat att TG:s sportchef Fredrik Otter skulle ge en
lägesrapport om nästa års propositioner och tävlingsprogram men
diskussionerna stod så högt i tak angående banunderlaget att det fick
stå över till ett annat möte.

HELENA MANSÉN
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Fyrtal för Nicholas Cordrey på
Täbys finaldag! Sex lopp reds vid
Täby Galopps årsfinal den 28
december och Nicholas Cordrey vann
fyra av dem på sina fem ritter, där
SOY ASTURIANO smällde högst i
kv... Läs mer

 2008-12-27

Sir Bastian överraskade i
Lördagskomben LördagskombTrion
på Täby den 27 december reds med
13 hästar över 2000 meter och
segertiden 2.11,5 var överraskande
bra på det för dagen lösa
underlage... Läs mer

 2008-12-21

Seger i Krafft-finalen och
jultrippel till Stall Patrick Wahl!
Krafft 3-årselit Final var
huvudnumret vid Täbys
söndagstävlingar tre dagar före jul
och Stall Patrick Wahl var starkt
rustat med favoriten Melody
Sta... Läs mer
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Flere føl i Danmark Dansk Galop
har i 2008 registreret 188 føl, hvilket
er det største antal i ti år. I 2006 og
200... Läs mer
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Styrelsen diskuterade utredning,
uppfödarpremier och budget
Utredningen Galoppsportens Framtid
präglade Svensk Galopps
styrelsemöte fredagen den 12
decembe... Läs mer

 2008-12-17

Extra medel till galoppsporten Vid
ATGs styrelsesammanträde förra
veckan beslöts om viss fördelning av
resultatet till sporten... Läs mer

»  I N T E R N A T I O N E L L T

2008-12-16 / USA
Peppers Pride vann sin 19:e raka
seger!
Det fantastiska stoet Peppers Pride
slog åter igen USA-rekord genom att
vinna sin 19:e raka seg... Läs mer

2008-12-08 / HONG KONG
Storlopp i Hong Kong på söndag
På Sha Tin-banan i Hong Kong rids
på söndag fyra Grupp 1-löpningar,
Hong Kong Sprint (1200 m),
... Läs mer

2008-12-07 / JAPAN
Hemmahästarna tog allt i Japan
Cup Dirt (Gr 1) Två amerikanska
hästar deltog i Japan Cup Dirt (Gr 1)
på Hanshin-banan under söndagen,
men de h... Läs mer
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