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Året 2020 kommer återigen bli ett intensivt tävlingsår. Nedan ser ni de planerade 

tävlingar som är ansökt om i dagsläget. Det kommer tillkomma Pay & Jump´s, Öppen 

Bana och eventuellt programridningar. Då vi har väldigt få medlemmar med 

dressyrinriktning och tar vi en paus i år med Dressyrpokalen och hoppas återkomma 

med detta framöver när mer intresse finns i föreningen.  

Tävlingar 2020  

Champion of the Amateurs, 5-7/6 – lokal hoppning  för häst 

Jump in July, 16-19/7 – regional och nationell hoppning för häst  

Ponnypokalen 15-16/8 – lokal och regional hoppning för ponny  

Mounted Games sektionen har följande tävlingar inplanerade:11-12/4, 19-21/6, 8-9/8 

Ekonomi  

Fokus på alla våra tävlingar i år är att fortsätta hålla hög standard gällande banor, 

bemötande, mat, logistik och priser. Men något vi också kommer jobba mycket med 

är ett få ett ökat plusresultat ekonomiskt på varje tävling. Detta kommer vara otroligt 

viktigt för vår fortsatta utveckling då vi vill utöka vår anläggning och ständigt 

förbättra denna. Alla vinster skall gå tillbaka till våra medlemmar i form av bättre 

medlemsförmåner samt återinvesteras i föreningen och anläggning.  

Träning och utbildning 

Vi kommer under 2020 också fortsätt att ha flertalet tränare på vår anläggning och 

kunna erbjuda våra medlemmar och andra möjligheten till högkvalitativ träning och 

utbildning. Här vill vi under året också få fler dressyrtränare på plats. 

Även samarbetet med SISU mycket viktigt och vi har för ambition att fortsätta 

utveckla detta under 2020 och ge våra medlemmar möjligheten att ta del av flertalet 

olika uppsuttna och avsuttna träffar med stöd av SISU. 

Anläggningen – Göteborg Horse Park 

Som en av två delägare till vår fina anläggning Göteborg Horse Park har vi ett ansvar 

att se till att den fortsatt håller hög standard och vidareutvecklas med nya faciliteter 

och möjligheter för bättre tävlingar och träningar. 

Under våren 2020 är det fokus på att förbättra underlaget i paddocken med mer 

sand. Detta kommer kräva både tid och pengar med är en förutsättning för att vi skall 

kunna ha hög standard och nå upp till den nivå vi vill på anläggningen.  



Vi kommer under tävlingssäsongen ta hjälp av arbetskraft för att sköta anläggningen 

under både interna och externa tävlingar. Detta är något vi driver parallellt inom GHP 

men då vi har kunskapen om framförallt paddocken kommer GHSK behöva ta ansvar 

kring detta.  

Övrigt  

Vi kommer under 2020 även fortsätta arbeta för att få ett förlängt arrende på marken 

vi arrenderar så vi kan sätta en mer långsiktig plan.  

Vi kommer jobba för att hitta mer långsiktiga samarbetspartners och sponsorer som 

kan stötta föreningen och anläggning till att bli ännu mer attraktiv. Under året 2020 

är visionen att hitta en nyckelperson som kan driva detta framåt inom föreningen. 


