
 

 

Kära vänner i Jockeyklubben 

Det är nästan ofattbart att nu skriva ett brev till er som vätter mot storloppssäsongens 
avslutning. Jag tycker det känns som i går, att vi stod inför en spännande sommarsäsong. 
Men inget trist som inte medför något gott. Är sommaren slut och de större loppen snart 
avridna, så har vi i Jockeyklubben i alla fall något roligt framför oss, nämligen Kriteriehelgen 
med bl a Jockeyklubbens Avelslöpning och vår traditionella GÅSMIDDAG LÖRDAG DEN 8 
NOVEMBER kl 19.00. 
 
Vi träffas som vanligt i Kockska huset, restaurang Årstiderna i Malmö, Frans Suellsgatan 3. 
Runt hörnet från hotell Kramer, där vi har JK:s rumsrabatt. När ni beställer rum skall ni alltså 
meddela att ni tillhör Jockeyklubben. 
 
Ni kallas till restaurangen redan kl 18.30. Då har vi en extrastämma (kallelse bilagd) för att 
fastställa det förslag till stadgeändringar, som årsmötet 2014 beslöt. Vi förväntar oss att 
stämman kommer att gå snabbt, så det blir ingen tråkig väntetid för medföljande. 
 
Vår middag inleds som vanligt med ett glas bubbel. Därefter sätter vi oss till bords och 
serveras först svartsoppa med krås (alternativt hummersoppa), därefter gås med tillbehör 
och som avslutning äppelkaka med vaniljsås. Under middagen serveras vi viner, men avecen 
till kaffet betalar vi som vanligt själva. 
 
Anmälan till middagen skall vara oss tillhanda senast MÅNDAG DEN 3 NOVEMBER. 
Anmälan sker till Christer Schildt, tfn 070-511 24 80 eller christerschildt@hotmail.com. 
Kostnaden är för medlem 585 kr och för medföljande 765 kr och insättes på JK:s bankgiro 
5815-4741 eller postgiro 55838-7. OBS att anmälan skall ske till Christer Schildt med namn 
och medföljande. Det räcker inte med att bara sätta in pengar. Klädsel är smoking och 
klubbmärke. 
 
Mycket varmt välkomna till en glad och god gemenskap som lyser upp höstmörkret! 
 
Lund den 25 september 2014 
 
Christina Odenberg 
Ordförande 
 
SKRIV REDAN NU IN DEN 7 MARS 2015 I ERA DAGBÖCKER, DÅ FIRAR VI 
JOCKEYKLUBBEN 125 ÅR MED JUBILEUMSFEST PÅ GRAND HOTEL I STOCKHOLM. 
FÖRHOPPNINGSVIS MED VÅRT KUNGAPAR. 
 


