
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                   

  
    Bromma den 14 december 2016 
 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar 
 
Galoppens År som 2016 med all rätt har kallats är snart historia. Nästa år blir mer att 
betrakta som ett normalår och kan inte mätas med 2015 då Jockeyklubben firade 125 år eller 
innevarande år då Bro Park invigdes, även om kommande festligheter kring det 100:e derbyt 
och den uppgraderade auktionslöpningen ”Jockeyklubbens Magic Million” som rids första 
gången nästa år inte skäms för sig. 
 
Senast onsdagen den 1 mars skall förslag på en ny medlem vara JK tillhanda. För inval 
gäller att två medlemmar, som varit med i Jockeyklubben i minst 5 år, kan lämna förslag.  
Förslaget skall vara skriftligt och även innehålla uppgiften att den föreslagne informerats om 
såväl inträdes- som årsavgiftens storlek samt skickas till Jockeyklubben, c/o Wallén, 
Norrvägen 14, 183 77 Täby. En scannad handling med underskrifter godtas och skickas till 
JK:s epostadress: info@jockeyklubben.se. 
 
Årsmötet kommer att avhållas LÖRDAGEN DEN 13 MAJ 2017 I STOCKHOLM. 
Sammanträdet börjar kl. 18.00 och årsmötesmiddagen kl. 19.00. Save the date! 
Årsmöteshandlingar med information om lokal och middagsmeny kommer i nästa 
medlemsbrev. 
 
Styrelsen vill påminna dem som är ägare till ett sto med formtal 80 eller högre, att 25 000 kr i 
bidrag lämnas till uppfödaren då stoets första föl inregistreras som svenskfött. Styrelsen 
kommer att utvärdera avelstödet som i varje fall kommer att gälla även för 
betäckningssäsongen 2017.  
 
Jockeyklubbens närvaro på Facebook har inte blivit någon succé, varför aktiviteterna på det 
mediet upphör nästa år medan hemsidan givetvis innehåller all nödvändig information. 
 
Medlemsavgiften, som varit oförändrad i decennier har för 2017 efter årsmötets beslut höjts 
till 700 kronor (500 kr för 25-års medlemmar). Även om en faktura kommer att skickas 
separat, betrakta gärna detta brev som en påminnelse i förskott. Betalning skall ske till JK:s 
Bankgiro 5815-4741 med angivande av namn; för utomlands boende IBAN nr SE 24 5000 
0000 0585 1103 1596 och  
BIC ESSESESS . Medlemmar som erhållit Jockeyklubbens förtjänstmärke erlägger ingen 
årsavgift. 
 
Till sist: En flera gånger framförd påminnelse till dem som får detta utskick med traditionell 
postgång och har en e-postadress att lämna uppgift om den till sektereteraren 
(christernorin@telia.com) men framförallt ett stort tack för i år med en önskan om Goda Jul- 
och Nyårshelger samt väl mött – om inte förr – på årsmötet den 13 eller den 14 maj på 
kapplöpningarna på Bro Park 2017. 
 
Med de bästa JK-hälsningar 
 
Björn Edgren 


