
 

 

 

                                                                                                                                     Lund den  5 mars 2015 

Bäste Jockeyklubbsmedlem, 

Nu närmar sig det kommande årsmötet, som äger rum på Täby Galopp före löpningarna söndagen 

den  26 april kl.11.00.  I detta utskick medföljer alla årsmötets handlingar, som ni behöver inför 

sammmanträdet. 

När jag skriver detta är det ännu ett par dagar kvar före vår stora jubileumsfest  den 7 mars på Grand 

Hotel.  Vi ser fram mot en härlig kväll vi 142 personer som kommer att mötas kring festligt dukade 

bord och vidare utsvävningar på dansgolvet. Vi kommer naturligtvis att berätta om festen, när vi ses 

på årsmötet. 

Vår nya galoppbana tar alltmer gestalt. Jockeyklubben kommer ju att ha lokaliteter där. Bl.a. skall där 

rymmas vårt bibliotek. Vår bibliotekarie Staffan Ohlsson vill  be oss medlemmar om att titta i våra 

bokhyllor efter galopplitteratur, som ni kan tänkas vilja skänka till våra samlingar. Det kan vara allt 

från Ragnar Helmer, Scudamore och Dick Frances över Gordon Richards, My story till Claes 

Wachtmeisters tankar om uppfödning. 

Så kommer här nu en första förvarning om en resa i Jockeyklubbens regi. Vår medlem som med 

beklagande inte har möjlighet att vara med i Stockholm den 7 mars vill gärna delta i vårt 125-

årsfirande på detta härliga sätt som nu följer: 

                NEWMARKET  TILLSAMMANS MED KIRSTEN RAUSING DEN 1-5 SEPTEMBER 

Kirsten inviterar  oss på middag i den engelska  jockeyklubbens anrika lokaler  onsdagen den 2 

september.   På torsdagen får vi en heldag på Kirstens fantastiska stuteri. Förutom att vi får se 

stuteriet, och  de olika hingstarna, ston och föl, så bjuder Kirsten oss på lunch. Den 4 september ser vi 

morgongalopperna på heden, Kirsten ordnar besök i träningsstall och vi får dessutom besöka det 

berömda hästsjukhuset i Newmarket. På kvällen anordnar vi  själva en gemensam middag där 

Jockeyklubben  med tacksamhet  bjuder Kirsten som hedersgäst. 

Min bedömning är att det enklaste sättet med resan till Newmarket är, att var och en ordnar sin egen 

resa till och från. Somliga vill kanske till löpningarna i Newmarket den 28-29 augusti och andra vill 

avsluta med Ascot där det  löps den 5 september. 

Men vi har fått ett bra gruppris på Rutland Arms med perfekt läge på High Street. Enkelrum med 

frukost får vi för 55 pund, större enkelrum för 60 pund och dubbelrum för 65 pund. 



      

  

Jag vill gärna ha in en intresseanmälan från er på min e-post ( christina@odenberg.se)  så vi 

preliminärt kan berätta för Kirsten hur intresset ser ut. Vi kommer sedan att gå ut med en tydlig  

tidpunkt för sista anmälningsdag, vilken torde komma att ligga om kring den 25 juli. Men ju förr man 

kan bestämma sig desto bättre är det också ur rumssynpunkt för hotellet.  Själv vet jag redan nu att 

jag absolut skall åka om jag lever och har hälsan. Men som sagt hör av er ! 

Tills vi ses eller hörs önskar jag er alla i Jockeyklubben en god fortsättning på våren och väl mött den 

26 april. 

Christina Odenberg 

ordförande 

 

 

 

 

 


