
Galopp i Bro den 25 oktober 2016

2016-10-25   Inte visste jag att Galopp var så kul och spännande !!!

Lennart, en av oss i resekommittén, står bakom hela arrangemanget, bokningar på Galoppbanan i 

Bro med guidad visning av stallarna, reserverade platser i cafeterian, planerade och ordnade 

transporter dit mm mm

Alltså, vi träffades vid entrén kl 16.30 och dom som ville fick en guidad visning av hästar och stallar 

och lite info kan jag tänka. Några, bl a jag själv, valde att hoppa över stallarna och gå direkt till 

cafeterian. Och där hade vi verkligen en otrolig tur, för en herre som aldrig presenterade sig, men 

som hade häst här på Bro Park och som tävlat en hel del om jag förstod rätt, han kom till vårt bord 

och vi fick den absolut bästa info man kan få om hästar och hur det går till att spela och allt du ville 

och behövde veta. Han t o m föreslog vilka hästar vi skulle satsa på.

Han berättade också att alla jockeyer vägs innan loppet och det är mycket viktigt att dom inte väger 

mer eller mindre än vad dom måste väga i det loppet. Sen vägs dom direkt efter loppet och då måste

dom väga exakt lika som innan, vilket gör att dom absolut t ex inte ens kan kissa innan dom vägs. Är 

dom i trängande behov är det bara att kissa i byxorna!!  Även urin väger något gram nämligen !!!

Sanning? Vet inte men han sa så.

Så kom då resten av gänget till cafeterian. Beställa mat eller kaffe var upp till var och en. Spela var 

också upp till var och en. Och jag som aldrig spelat på hästar förr var ju givetvis tvungen att försöka. 

Hur det gick??? Ja det kan jag ju inte tala om här med risk för tiggarbrev !!! Näärå, jag bara skojar, 

jag vann ingenting och ändå satsade jag i ett lopp på precis dom hästar den där jockeyn föreslog, 

men jag vann inget nästa match heller där jag valde 3 hästar med häftiga namn. Men man kan vinna,

för en av damerna vid samma bord som jag vann faktiskt 531 kr!!

Det här gav i alla fall mersmak, så vi är  5 damer, inkl hon som vann, som redan har bestämt att vi 

ska åka till Bro Park igen. Kanske på en "lunchgalopp". Såg i deras program att dom kör 

lunchgalopper på onsdagar kl 12.20, vad det nu är för skillnad på det och galopperna dom kör på 

söndagar 12.45 men som inte står som lunchgalopp i programmet!!
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