
 

           

               Lund 3 oktober 2013 

Kära Vänner                                                                   

Nu är det dags för GÅSMIDDAGEN I MALMÖ, som jag hoppas som vanligt skall bli en glad fest i goda 
galoppvänners sällskap. Lördag 9 november kl 19.00 träffas vi på Restaurang Årstiderna i Kockska 
Huset, Frans Suellsgatan 3 i Malmö. Maten består traditionsenligt av fördrink, svartsoppa (alt 
hummersoppa), gås med tillbehör, skånsk äppelkaka samt kaffe. Till maten serveras rödvin. Priset för 
medlemmar är 585 kr och för medföljande är priset 760 kr. Anmälan till middagen görs till Christer 
Schildt, telefon 070-511 24 80 eller per e-post  christerschildt@hotmail.com senast måndag 29 
oktober. Avgiften sätts in på Jockeyklubbens PG 558 38-7 eller BG 5815-4741 (obs det räcker inte 
med att bara sätta in pengarna, utan en anmälan till Christer är ett måste). Klädsel smoking och 
klubbmärke. 
 
Årets gäst är en man med gedigen kunskap från travet men också med stor kärlek till galoppen. Den 
inte minst från Elitloppet så kände kommentatorn och Frankrikebaserade travtränaren ANDERS 
LINDQVIST kommer att kåsera vid kaffet med glimtar från den internationella hästvärlden.  
 
På söndag 10 november rids Jockeyklubbens Avelslöpning, där Jockeyklubbens Avelspris på 100 000 
kr utgår till uppfödaren av det bäst placerade svenska stoet under förutsättningen att hästen är 
bland de tre främsta i mål. Priset är reserverat för inköp av dräktigt sto på en officiell auktion och 
måste användas senast 31 december 2014.  
 
Den traditionella Derby sweepstaken vanns av Christer Norin som lade högsta budet på segraren 
Hurricane Red. Övriga prisplacerade var Stig Stefansson (2), Björn Edgren (3) samt Finn Blichfeldt (4). 
Ett stort grattis till er alla! 
 
Vi väntar fortfarande på ett möte med projektgruppen för den nya galoppbanan Önsta i Bro. Vi vill 
försäkra oss om att Jockeyklubben kommer att ha ett reserverat utrymme för våra medlemmar, 
såsom vi har idag på Täby Galopp. Vi återkommer när vi har något att berätta. 
 
Än en gång VARMT VÄLKOMNA till GÅSMIDDAGEN 9 NOVEMBER. Ta gärna med många vänner. 
Kanske kan vi på så sätt hitta nya hästägare och vänner på turfen. 
 
 
Tillgivna 
Christina Odenberg 
Ordförande 
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