
 
 
Stockholm 13 februari 2016  
 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar!  
 
Sedan föregående brev är det inte mycket att skriva om när det 
gäller tävlingsverksamheten. Det har ridits några dagar på Täby 
och traditionsenligt har redan en tävlingsdag fått inställas p.g.a. 
banans skick.  
 
Svensk Galopp har hållit ett extra fullmäktigesammanträde i 
Malmö, som i materiella delar huvudsakligen rörde dess 
stadgar och i övrigt en mycket väl förberedd information om 
Bro Park.  
 
Jockeyklubbens styrelse har hållit ett sammanträde i år som på 
grund av årstiden fokuserat på redovisningen för 2015 och 
budget för innevarande år samt sponsringen av invigningen 
Bro Park.  
Något mer handfast beslut om hur JK:s sponsring kommer att 
materialiseras finns inte att redovisa, men det får nog anses 
vara säkert att JK kommer att ha ett eget tält på plats.  
 
Då betäckningssäsongen nu står för dörren vill styrelsen 
påminna om Jockeyklubbens bidrag om 25 000 kronor till 
uppfödaren av första fölet undan ett sto med formtal 80 eller 
högre, eller motsvarande internationellt formtal, då fölet 
inregistreras som svenskfött. Förhoppningen är att bidraget 
ska stimulera viljan att behålla goda ston i svensk avel. Förra 
året betalade JK för åtta föl, sammanlagt 200 000 kronor.  
 
Förslag till inval av nya medlemmar skall vara klubben tillhanda 
senast den 1 mars. Liksom tidigare gäller att två medlemmar, 
som varit med i Jockeyklubben i minst 5 år, kan lämna förslag 



på ny medlem. Om ni har en lämplig kandidat hör gärna av er! 
Förslaget skall vara skriftligt och vara Jockeyklubben tillhanda 
senast den 1 mars under adress Jockeyklubben, Box 29, 183 
21 Täby eller info@jockeyklubben.se, men då med 
originalhandlingen (underskriven) scannad.  
 
Årsmötet kommer, som tidigare meddelats att (stadgevidrigt) 
äga rum LÖRDAGEN DEN 18 JUNI PÅ K1:s MÄSS, 
STOCKHOLM. Sammanträdet börjar kl. 18.00 och middagen 
kl. 19.00. Save the date! Årsmöteshandlingar och 
middagsmenyn kommer i nästa utskick. Att styrelsen tillåtit sig 
att göra ett avsteg från tidpunkten för årsmötet har sin 
förklaring i att tillresande medlemmar ska kunna kombinera 
närvaro vid såväl årsmötet den 18 juni som invigningen av 
Stockholms nya galoppbana - BRO PARK - dagen efter. JK 
kommer att ha en buss som går t.o.r. Scandic Park Hotell (där 
vi får viss rabatt) - Bro Park, men bussen är även öppen för 
andra medlemmar än de som bor på hotellet.  
Det är dags att erlägga årsavgiften som är oförändrad 500 
kronor. Medlemmar som varit med i klubben i minst 25 år 
erlägger reducerad avgift, 350 kronor. Medlemmar som erhållit 
Jockeyklubbens förtjänstmärke erlägger ingen avgift. Beloppet 
sätts in på Jockeyklubbens bankgiro 5815-4741. För 
utomlands boende medlemmar är IBAN nr SE 80 9500 0099 
6026 0055 8387 och SWIFT NDEASESS. Glöm inte att ange 
avsändare!  
 
Till sist vädjar jag till de medlemmar som inte angivit en 
epostadress att göra det omgående, enklast till infoadressen 
ovan; det är knappast möjligt att 50(!)klubbmedlemmar inte har 
en användbar epostadress. Utöver portokostnaden är det ett 
betydande merarbete för sekreteraren att distribuera 50 brev 
med traditionell postgång vid varje utskick.  
 
Med de bästa Jockeyklubbhälsningar  
Björn Edgren 


