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Kick Off för Riksgaloppen
Nästa vecka går startskottet för Riksgaloppen 2012! Redan på söndag har
600 entusiastiska delägare anmält sig till stor Kick Off på Täby Galopp. Och
på onsdag årsdebuterar två rikshästar i samband med lunchpremiären på
Jägersro.
Inte mindre än 600 delägare har anmält sig till Riksgaloppens Kick Off på
Täby Galopp på söndag. Arrangemanget börjar klockan 11.00 och ser ut
ungefär som ifjol.
Först kommer banans tre rikshästar - Alvena Storm, Cheerful Giver och
Tamima - att presenteras i ledvolten och sedan gå ett lättare jobb på

tävlingsbanan. Därefter blir det intressanta intervjuer med tränare och
jockeys i vinnarcirkeln.
När söndagens fem löpningar har ridits, cirka klockan 14.15, avslutas dagen
med ett besök på stallbacken.
Whatyoucallit och Night Angel årsdebuterar
Motsvarande Kick Off för de tre skånehästarna äger rum på Jägersro den 15
april. Men redan på onsdag smygstartar två av hästarna i samband med
skånebanans lunchpremiär.
Tränare Jan-Erik Pettersson har startanmält Whatyoucallit i lopp 2, en
uppgörelse över 1 730 meter för treåringar som ännu inte har segrat. Stall
Adonis fux kommer att ridas av Manuel Santos och fick startspåret närmast
railen.
I lunchens femte och sista löpning sadlar Johan Reuterskiöld ut Night Angel i
en Stosprint över raska 1 200 meter. Stall Helios skimmel möter endast fem
konkurrenter och har alltså goda möjligheter att få med sig en bit av
priskakan på generösa 100 000 kronor.
Du kan fortfarande bli delägare
Om du inte köpt en andel i Riksgaloppen är det sista chansen den här helgen.
Det finns fortfarande andelar i sex av de sju stallen. Andelarna säljs hos
samtliga landets totomatombud.
Kom bara ihåg att du måste registrera dina andelar senast den 1 april. Du kan
även köpa andelar i Ladies’ Shop på Täby Galopp mellan kl 11.00 och 13.00
på söndag.

Svensk Galopp är organisationen som förvaltar och utvecklar galoppsporten i
Sverige. Galopp i Sverige bedrivs regelbundet på Bro Park i Upplands-Bro,
Jägersro Galopp i Malmö och Göteborg Galopp. På Nationaldagen varje år
tävlas det dessutom på Gärdet i Stockholm, och några gånger per år
arrangeras galopptävlingar i Strömsholm och Blommeröd.
Du hittar högupplösta bilder från alla svenska galopptävlingar
på www.svenskgalopp.smugmug.com
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