
MEDLEMSBREV FEBRUARI 2019 

Bästa Jockeyklubbsmedlemmar! 

Ännu en vinter med lite abstinensbesvär i avsaknad av vintergalopp! 

I dessa dagar med mycket snö hade tävlingar på Bro Park i vinterskrud med en öppen 
dirttrackbana i ljusbrunt varit vackert att beskåda. Lägg därtill om vi haft en öppen brasa i 
läktarbyggnaden att värma oss till! Vi får hoppas på det till nästa vintersäsong! 

Jockeyklubbens styrelse har haft möte och beslutat vissa saker som ni bör notera . 
Årsmötet blir i år den 5 juni på restaurang Artilleriet i Stockholm. Den ligger i samma hus 
som Armémuséet, adress Artillerigatan 13. Tanken med den 5 juni är att medlemmar 
utanför Stockholm kan lockas komma då det är Nationaldagsgaloppen på Gärdet den 6 
juni. Dessutom är det lunchtävlingar på Bro Park den 5 juni.  

På Gärdet sponsrar Jockeyklubben ett lopp som förhoppningsvis i år kommer att vara 
öppet för endast svenskfödda hästar. Medlemmen Anders Zackrés har skänkt an vacker 
liten häststaty som kommer att bli ett vandringspris till ägaren av den vinnande hästen i 
loppet. Med tanke på den stora publiken och det mediala intresset för galoppen den 
dagen tror vi att Jockeyklubben kan få stor uppmärksamhet för den fina svenska 
fullblodsaveln ! 

Vidare planerar Jockeyklubben för en medlemsresa till Paris och Prix de l´Arc de 
Triomphe första söndagen i oktober 2019, som kan kombineras med besök hos Pia 
Brandt i Chantilly samt någon uppfödare i Normandie. Vi återkommer med närmare 
detaljer. 

Gåsamiddagen i Malmö blir i år den 9 november, Vi undviker då att den läggs under 
Allhelgonahelgen, som det var i höstas, och att deltagarantalet därför kan höjas! 

På Bro Park har en avdelning högst upp på läktaren glasats in och kommer att bli ett 
klubbrum för Jockeyklubbens medlemmar. Vi kommer att hålla en invigning någon 
tävlingsdag i vår. 

Slutligen vill jag uppmana er medlemmar som har något intressant att berätta från 
galoppvärlden, antingen aktuellt eller historiskt, att skriva ner det och skicka till oss så vi 
kan publicera det i vårt Forum! 

Så får vi se fram mot ett nytt spännande galoppår där Jockeyklubben kommer att synas i 
olika sammanhang och verka för ett främjande av den ädla hästaveln och galoppsporten i 
Sverige!! 
 
Jan Kleerup 

Ordförande 
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Det hederspris Anders Zackrés skänkt till Jockeyklubben och som ska 
delas ut vid Nationaldagsgaloppen på Gärdet. 

 

 

 


