
 
 
                                                                                                                               
 
 

 
      
  
                                                                                                                              Stockholm 
den 8 april 2016  
Bästa Jockeyklubbmedlemmar! 
 
Galoppåret 2016 som fått epitetet GALOPPENS ÅR   
har tagit sin början, med 
Premiär på Jägersro primo april och därefter bl.a. 
Avsked av Täby den 18 maj 
Årsmöte och middag den 18 juni 
Invigning av Bro Park den 19 juni 
 
Även om anmälnings- och betalningsrutinerna kommer att upprepas nedan vill jag p.g.a. de 
speciella regler som Försvarsmakten infört redan här understryka att den (medlem/gäst) 
som vill komma in i  K1:s lokaler för att delta i årsmöte och/eller middag måste ha anmält 
namn med personnr, även på eventuell gäst till middagen senast den 17 maj och 
medföra legitimationshandling för inpassering.  
 
Årsmöte och middag hålls på K1:s MÄSS, Lidingövägen, Stockholm. Sammanträdet börjar 
kl. 18.00 och middagen kl. 19.00.  Årsmöteshandlingar biläggs. 
  
ANMÄLAN TILL  info@jockeyklubben.se med namn och personnummer (utländska 
medlemmar/gäster till middagen/årsmöte måste uppge namn, födelsedatum, adress och 
passnummer) senast den 17 maj!! 
 
Betalning för middagen, som kostar 700 kronor, 550 kronor för medlem, skall göras till 
klubbens bankgiro 5815-4741 med angivande av namn (och ev. gäst) senast den 31 maj. 
  
Meny: Välkomstdrink  Prosecco Coste Petrai med Canapé, Ostflarn med räkor, rom 
och gräddfil. 
Förrätt: Laxcarpaccio med mango och avocado. Toppas med chilivinaigrette. Vin  
Soldiers Block Chardonnay.  
Huvudrätt: Färserad ekologisk kyckling med murklor och timjan. Serveras med 
krämig skysås, vinägerkokt lök och potatispuré. Vin Filari Galasso Montepulciano 
d´Abruzzo. 
Dessert: Ingefärspannacotta med bär. Vin Offley Cachucha White port. 
 
Klädkoden är som vanligt smoking och klubbmärke. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
För tillresande har vi tvingats ändra hotell till Scandic Anglais, som ligger vid Stureplan, på 
ungefär samma gångavstånd till K1 som det tidigare anvisade. JK har gjort en preliminär 
rumsblockering, som inte håller längre än till och med den 17 maj. Pris för enkelrum är 1 490 
kronor och för dubbelrum 1 690 kronor. Bokning görs på tfn 08-517 340 77 eller 
meeting.anglais@scandichotels.com med angivande av bokningskod 45831950. 
 
De (ej blott hotellgäster) som önskar transport från hotellet till Bro Park och retur den 19 
juni ska anmäla önskemål härom till info@jockeyklubben.se senast den 17 maj. Bussen 
avgår en och en halv timme före första löpningen. 
 
Till sist, såvitt avser anmälningsskyldighet måste även medlem som önskar tillträde till 
klubbens tält på Bro Park anmäla sig med eventuell gäst/er till JK, info@jockeyklubben.se.  
Jockeyklubben bjuder medlem med en gäst på en förhoppningsvis utmärkt förplägnad och 
likaledes samvaro, övriga gäster (till medlem)betalar 650 kronor, vilket belopp också insättes 
på JK:s bankgiro i samband med anmälan. 
 
Till sist vädjar jag ännu en gång till de medlemmar som inte har anmält en epostadress att 
snarast göra det, enklast till infoadressen ovan; antalet har minskat med fem sedan 
föregående utskick, men det är fortfarande 45 medlemmar som sekreteraren måste 
särbehandla i samband med utskick.  
 
Med de bästa Jockeyklubbhälsningar 
 
 
Björn Edgren 


