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Detta medlemsbrev är såväl det första för året som det sista för mig som ordförande.   
Jag invaldes 1995 och mitt engagemang i JK började något år senare med en för sen 
ankomst till ett årsmöte,  då jag som straff fick en plats i valberedningen, vilken så 
småningom ledde till inval i styrelsen 2011; de senaste tre åren som ordförande. Arbetet i 
den väl sammansatta styrelsen har varit inspirerande och angenämt, men relativt 
tidskrävande. Nog av. 
 
Galoppåret 2017 har varit en blandning av vin och vatten; mest vatten även om det 100-åriga 
Derbyt var både sportsligt och arrangörsmässigt en höjdpunkt med Dorcias seger, som 
följdes av en speciell Triple Crown genom segrar i Oaks och Stockholm Cup; tre treåringar 
har tidigare segrat i Cupen, men aldrig ett treårigt sto! 
 
JK:s löpningar har hållit (som vanligt) god klass med särskilt påpekande att JK Magic Million 
reds för första gången med Snake Lake som vinnare. 
 
Mindre smickrande för Svensk Galopp har varit dels problemen med DT-banan på Bro Park 
och den undermåliga entreprenaden med betydande negativa konsekvenser för 
tävlingsverksamheten och dels den cirkus, det carambolage inom styrelsen för Svensk 
Galopp som föregick utseendet av ny verkställande direktör. Oavsett den märkliga 
proceduren hoppas jag att Fredrik Reuterskiöld får stöd från sportens organisationer och 
aktiva. Det lär han behöva för att kunna utföra det viktiga uppdraget på ett bra sätt.  
Utmaningarna är betydande. Lycka till Fredrik!  
 
Årsmötet kommer att avhållas lördagen den 19 MAJ 2018 på Ulfsunda Slott i Bromma/ 
Stockholm. Sammanträdet börjar kl. 18.00 och årsmötesmiddagen kl. 19.00. Save the date! 
Årsmöteshandlingar med sedvanlig protokollär/stadgeenlig information kommer som vanligt 
att sändas separat. Dessvärre har Svensk Galopp valt att förlägga JK:s 2000 gns till en 
måndag (28 maj) vilket ikullkastar traditionen att ha årsmötet en lördag före Jockeyklubbens 
2000 gns på Täby/Bro Park; några andra tävlingar är ej heller planerade på Bro Park den 20 
maj. Styrelsen har dock gjort den bedömningen att rätt veckodag för ett årsmöte och middag 
är en lördag. 
 
Jockeyklubbens profilmärken som blivit mycket uppskattade har överlämnats till de 
medlemmar som deltagit vid års- respektive gåsmiddagen 2017. De som inte har tillfälle att 
delta i kommande  
JK-arrangemang kan få märkena hemskickade efter att önskemål härom framställts, 
antingen som epost till christer.norin@telia.com eller med post till Jockeyklubben c/o Wallén, 
Norrvägen 14,  
 183 77 Täby. De nya märkena kan bäras var och när som helst men aldrig tillsammans med 
det stora märket, som enligt god tradition endast skall bäras vid Jockeyklubbens möten och 
på kapplöpningar. 
 
Med en förhoppning om att huvudsäsongen kommer igång som planerat och att året blir 
framgångsrikt för svensk galopp med fina löpningar på goda banor, skriver jag 
 
Med de bästa Jockeyklubbhälsningar 
 
Björn Edgren 


