
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                        Stockholm den 20 februari  2017 
 
 
 
Bäste Jockeyklubbmedlem                                                                             
 
Huvudsäsongen närmar sig - efter en begränsad vintersäsong - och därmed 
Jockeyklubbens årsmöte, som i år kommer att avhållas på Ulfsunda Slott i Bromma 
(nästan på gångavstånd från Bromma Flygplats) lördag den 13 maj klockan 18:00. 
Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut nästa månad. 
 
Årsmötesmiddagen (vårmiddagen) beräknas börja en timme senare ca  klockan 19:00. 
Meny för middagen samt pris för denna kommer i mitt nästa brev i början på april. 
Etablissemanget bedriver även en utmärkt hotellverksamhet, vilken kan rekommenderas 
dem som avser att bo på hotell. Det kan vara klokt att boka i god tid antingen via trivago.se 
eller direkt hos Ulfsunda Slott som har telefon 08 704 49 40 el. www.ulfsundaslott.se. 
 
Söndagen den 14 maj är det löpningar på Bro Park med bl.a. JK 2000 gns trial, Diana trial, 
Upplandlöpning och en guldhandicap på programmet samt sedvanligt JK-bubbel.  
 
Klubbens nya profilmärken (miniatyrer av klubbmärket; nål, pin och manschettknappar) 
kommer att överlämnas till de medlemmar som närvarar vid årsmöte, middag eller 
löpningarna på Bro Park och som inte var med på gåsmiddagen i Malmö. Märkena kan med 
fördel även användas för ”civilt bruk”.  
 
Betäckningssäsongen står för dörren och det kan finnas skäl att erinra om Jockeyklubbens 
bidrag om 25 000 kronor till uppfödaren av första fölet undan ett sto uppnått ett formtal på 
minst 80 eller motsvarande internationellt formtal, då fölet inregistreras som svenskfött. Förra 
året betalade JK för elva föl, tre fler än året innan och året dessförinnan. En utvärdering 
kommer sannolikt att kunna göras om något år för att se om stödet haft någon 
kvalitetshöjande effekt. 
 
Påminner om att förslag till inval av nya medlemmar skall vara klubben tillhanda senast den 
1 mars! Två medlemmar som varit med i Jockeyklubben minst fem år kan lämna förslag på 
en ny medlem. Förslaget skall vara skriftligt och undertecknat av förslagsställarna och 
insändas till Jockeyklubben under adress c/o Wallén, Norrvägen 14, 183 77 Täby eller med 
e-post  info@jockeyklubben.se men då med den undertecknade handlingen som scannad 
bilaga.  Om förslaget godkänns av styrelsen prövas ansökan av årsmötet.  
 
 
Med de bästa Jockeyklubbhälsningar 
 
Björn Edgren 


