
 
 

 
                                                                                                                                      
 
 
 
     Stockholm den 3 juni 2015 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar! 
 
Smickrad av valberedningens förfrågan, glad för årsmötets beslut och stolt över att under några år få 
hålla i klubban för Jockeyklubben skriver jag nu mitt första brev som ordförande. 
 
Christina Odenberg har gjort ett strålande arbete under sin ordförandetid. Den i och för sig goda 
ekonomin har rensats från en komplicerad ordning och de finansiella resurserna har samlats hos JK.  
Stödet till aveln har ökat kraftigt och jubileumsåret har så här långt varit fantastiskt. Kunglig glans 
över 125-årsfesten och en utmärkelse för jubileumsboken.  Köp boken och ge bort som present; den 
är läsvärd och speglar i komprimerad form en hel del av den svenska galopphistorien.  
 
Huvudsäsongen är i full gång. Nationaldagsgaloppen rids den 6 och JK 2000 gns på Täby den 9 juni 
med sedvanlig samling och traktering på ”champagneläktaren”. Derbyt på Jägersro den 18 juli blir 
som vanligt en galoppens höjdpunkt då medlemmarna är välkomna till JK:s altan. Dessutom spanar 
klubbmästeriet efter den tid som flytt och planerar en derbylunch i gammal god stil på Savoy kl 12:30 
- om det blir tillräcklig anslutning. 
Observera att anmälan skall ske till Håkan Birger e-post:  hakan.birger@mil.se senast den 30 juni!  
Dessutom gäller först till kvarn då antalet platser är begränsat till ca 50 gäster. 
 
Flera JK-löpningar har gått av stapeln när JK-året - som vanligt - avslutas med Kriteriet och 
Avelslöpningen med gåsmiddag dagen innan, den 14 november. Årets traditionella sweepstake frös 
inne p.g.a. jubileumsarrangemanget men kompenseras med en upprepning av förra höstens sweep-
stake som genomfördes i samband med gåsmiddagen. Save the date. 
 
Styrelsens kommande sammanträden hålls i samband med Derbyt och Avelslöpningen i Malmö, 
kanske med något extra sammanträde däremellan. Någon kursändring lär inte bli fallet. Tvärtom 
kommer en sedan flera år väl fungerande styrelse att fortsatt markera Jockeyklubbens oberoende 
ställning och stödja svensk fullblodsavel samt verka för enad kapplöpningssport i Sverige. 
 
 
Sommaren tycks dröja men likväl önskar jag en skön sådan när den väl kommer och  
 
De bästa hälsningar 
 
 
Björn Edgren 
 
 
 
  


