
 
 
 
 

        MEDLEMSBREV – DECEMBER 2018 
 
 
Bästa Jockeyklubbsmedlemmar! 
 
Så är det dags att blicka framåt och ett förhoppningsvis framgångsrikt galoppår 2019! 
Det finns dock orosmoln. Det handlar framförallt om slopandet av spelmonopolet och vad 
det innebär för vår galoppsport. Vi har i många år levt på framgångarna för travsporten i 
Sverige och då framförallt spelformen V75. Det kommer säkert fortsatt att vara så, men 
förmodligen måste vi ta för oss mer och satsa på mer spel på galoppen. 
Jockeyklubben fortsätter att stödja ”den ädla hästaveln och galoppsporten i Sverige” med 
dom resurser vi har. Vi hoppas då bl.a. att vi äntligen, efter nästan 20 år, ska få en 
svenskfödd derbyvinnare i Sverige! 
För att kunna bidra till detta ändamål är det viktigt att vi har så många medlemmar som 
möjligt och att dessa tillsammans bidrar aktivt till att galoppsporten kan utvecklas. Det är ju 
nu dags att börja tänka på nyrekryteringen av medlemmar till nästa år. Tänk då gärna på 
personer som verkligen brinner för galoppsporten! Vi är f.n. ca 175 medlemmar och våra 
stadgar medger ett medlemsantal på högst 200. Det finns således utrymme för ytterligare 
ett tjugotal. Desto fler medlemmar desto mer kan vi bidra med medel till vår galoppsport! 
Förslag på nya medlemmar ska vara JK tillhanda senast fredag 1 mars 2019. För inval gäller 
att två medlemmar, som varit medlemmar i Jockeyklubben i minst 5 år, kan lämna förslag. 
Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av förslagsställarna och utöver en kortare 
presentation även innehålla uppgift om den föreslagne informerats om såväl inträdes – som 
årsavgiftens storlek. Inträdesavgiften är 2500 kr. Skrivelsen skickas till Jockeyklubben, c/o 
Wallén, Norrvägen 14, 183 77 Täby. En scannad handling godtas och skickas till 
Jockeyklubbens email adress: info@jockeyklubben.se.  
Tidpunkten för årsmötet nästa år är inte fastslagen än. På extrastämman i Malmö i 
november togs ett första beslut på att ändra i stadgarna så att vi kan hålla årsmötet senast 
den 30 juni. Avsikten med denna ändring är att årsmötet kan förläggas i Stockholm i 
anslutning till ett viktigt galoppevenemang så att det kan locka fler medlemmar utanför 
Stockholmsområdet.  Årsmötet 2019 kan då möjligtvis förläggas till den 5 juni, d.v.s. dagen 
för Nationaldagsgaloppen. Vi återkommer. 
 
Slutligen ett stort tack för i år med en önskan om en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! 
 
Bästa hälsningar 
 
Jan Kleerup                                                                                                           
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