
 

 
 
 
 
                                                                                                              Stockholm den 29 
september 2015 
  
 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar! 
 
Galoppåret närmare sig sitt slut och så även Jockeyklubbens 125-åriga jubileumsår, vilket 
har varit storstilat med jubileumsmiddagen som höjdpunkt. 
 
Jockeyklubbens löpningar har hållit god klass med värdiga vinnare, bland vilka särskilt kan 
nämnas vinnaren av Jockeyklubbens 2000 gns, svenskfödde Brazil Jack efter Gloria de 
Campeao.  Det finns därför särskild anledning att minnas Stefan Friborg som stöttat svensk 
kapplöpningssport under flera år, men som hastigt och alltför tidigt lämnat oss. 
 
Resan till Newmarket på inbjudan och arrangerad av Kirsten Rausing var synnerligen lyckad 
med bl.a. middag på The jockey Club som Kirsten Rausings gäster och besök på ett av 
hennes stuterier – Lanwades - där deltagarna bjöds på lunch och visning av hennes hingstar 
samt besök hos sir Mark Prescott, som bjöd på en mycket underhållande guidning av sin 
anläggning. Resesällskapet bestod av drygt trettio personer.  
 
Vi avslutar jubileumsåret där vi började i samband med presentationen av jubileumsboken, 
nämligen i Kockska huset med gåsamiddag den 14 november och sedvanlig meny 
(svartsoppa må utbytas mot hummersoppa); samling klockan 19:00. Under middagen 
upprepar vi förra årets speciella sweepstake till avelslöpningen och kriteriet dagen därpå. 
Lundaspexare har lovat att pigga upp oss under en halvtimme. 
 
Årets auktioner har slagit rekord i såväl söder som norr för att inte tala om väster - Danmark. 
Ehuru höst verkar det våras för skandinavisk galoppsport.  
   
Anmälan till middagen skall göras senast MÅNDAG DEN 9 NOVEMBER. Anmälan sker till 
Christer Schildt, tfn 070-511 24 80 eller christerschildt@hotmail.com.  Priset  för middagen är 
765 kronor, för medlem 575 kronor, som betalas till JK:s bankgiro 5815-4741 eller postgiro 
55838-7. OBS att anmälan skall ske till Christer Schildt med namn och eventuell gäst/er. Det 
räcker inte med att bara sätta in pengar. Klädsel är som vanligt smoking och klubbmärke. De 
som bokar rum på Kramer har rumsrabatt. Jockeyklubbens rabatt ska påpekas vid bokning. 
 
Med en förhoppning om att många medlemmar med eller utan gäster kommer till middagen 
och kapplöpningarna på Jägersro, skriver jag 
 
Med de bästa hälsningar 
 
 
Björn Edgren 
 
 
 
 


