
 

    Lund den 6 december 2013 

Kära vänner i Jockeyklubben, 

Utanför fönstret tjuter just nu orkanen Sven för fullt. Det är ett riktigt ruskväder men 
adventsstjärnor och adventsstakar brinner överallt i fönstren och påminner om den 
stundande julhelgen. Här i stan har vi ju fått behålla elen, men det är många stackare som nu 
blivit av med den runt om i Skåne och södra Sverige. Hoppas att det snart mojnar! 
 
Nu lägger vi snart galoppåret 2013 bakom oss. Det har varit ett turbulent år, som har skapat 
och fortfarande skapar mycket oro för vår fina sport och dess framtid. Bråket kring Jägersro 
och stora ekonomiska problem med förslag på olika ned- och indragningar har pressat 
hoppet om framtiden i botten för många aktiva av alla slag. Nu får vi hoppas att framtidstro 
kan börja gro igen. Vi bär alla ett ansvar för att vara med i detta att skapa en god och 
hoppfull gemenskap kring galoppens framtid. 
 
I Jockeyklubben har vi haft ett bra år. Om våra aktiviteter återkommer jag i den kommande 
verksamhetsberättelsen. 
 
Det viktigaste med detta brev förutom att önska en god jul är, att vi skall följa våra stadgar, 
när det gäller tidpunkten för inlämnade förslag av nya medlemmar. Det har vi faktiskt inte 
gjort tidigare. 
 
Två medlemmar, som varit med i Jockeyklubben i minst 5 år, kan lämna förslag på ny 
medlem. Kandidaten bör vara någon som verkat positivt för den svenska galoppsporten och/ 
eller den ädla hästaveln. Förslaget skall vara skriftligt och tillställas Jockeyklubbens 
sekretariat senast den 31 januari 2014 under adress Jockeyklubben, Box 29, 183 21 Täby.  
 
Jag får också be er att informera den person, som ni föreslår, att inträdesavgiften är 2 500 kr 
och årsavgiften 500 kr. Så att inte inträdesavgiften kommer som en obehaglig överraskning. 
Jag har själv missat detta och det är inte bra. 
 
Så ber jag er alla att slå upp er nya almanacka för 2014 och där föra in tiden för årsmötet i 
Stockholm. Det kommer att äga rum lördagen den 17 maj och efterföljas av Jockeyklubbens 
Vårmiddag. På söndagen den 18 maj är det sedan Jockeyklubbens löpningar på Täby Galopp. 
 
Nu ber jag att från hela styrelsen tacka för gemenskapen under 2013 och önska er alla  
EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. 
 
Christina Odenberg 
Ordförande 


