
 
 
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                Stockholm den 20 maj 2017 
 
 
Bäste Jockeyklubbmedlem                                                                             
 
Storloppssäsongen har kommit och börjar med Pramms på Jägersro om några dagar och en 
knapp vecka senare, den 29 maj med JK 2000 gns och Diana (som är på väg att byta namn 
till Svenskt 1000 gns vilket är ett mer adekvat namn på den löpningen) och avslutas den 5 
november på Jägersro med JK:s avelslöpning och Kriteriet samt den 6 november på Bro 
Park med Songline Classic och auktionslöpningen Magic Million - en kanske inte optimal 
planering för att utrycka sig försiktigt. 
 
Årsmötet på Ulfsunda Slott avlöpte utan några sensationer. Det förslag till stadgeändringar 
som enhälligt togs för ett år sedan (första gången) fastställdes av ett enhälligt årsmöte. De 
föreslagna ändringarna var mera av redaktionell än materiell karaktär bortsett från att en 
gammaldags regelordning för styrelsens konstituering togs bort och ersattes av en modern 
och flexibel ordning. 
Jockeyklubben fick fem nya medlemmar och Louis De Geer invaldes i styrelsen efter 
Christina Odenberg som undanbett sig omval efter många års arbete för JK. Tack Christina 
för dina insatser i styrelsen! 
 
Valberedningen fick till stor del nytt utseende: Christina Odenberg (ordförande), Fredrik 
Reuterskiöld (omval) och Leif Wretman (nyval) med Björn Zacke (nyval) som suppleant. 
 
Middagen efter årsmötet blev oerhört lyckad; utomordentlig mat i en härlig slottsmiljö och nytt 
rekord för sweepstaken. De nya profilmärkena som blivit mycket uppskattade utdelades 
under middagen.  
 
Några avrundade aftonen i en av medlemmarnas husbil på parkeringen utanför slottet!  
 
Galoppårets höjdpunkt blir givetvis det 100:e Derbyt som rids på Jägersro söndagen den 16 
juli (save the date). Derbydagen kommer att bli något alldeles extra.  Jockeklubbens 
medlemmar kommer att få tillträde till ett magnifikt buffétält på innerplan för ett av JK 
subventionerat pris - 600 kronor (ordinarie pris 1 300 kronor)! Glöm inte att påpeka 
medlemskapet i Jockeyklubben när ni anmäler er enligt arrangörens kommande utskick. En 
medlem får inbjuda en (1) gäst för det subventionerade priset. 
 
Det kan också vara dags att notera datum för gåsamiddagen, nämligen lördagen den 4 
november.  
 
Med en förhoppning om att det blir en skön sommar och att vi ses – om inte förr - på 
derbydagen, skriver jag 
 
 
Med de bästa Jockeyklubbhälsningar 
Björn Edgren 


