
 

 
 
 

MEDLEMSBREV – OKTOBER 2018 
 
Bästa Jockeyklubbsmedlemmar! 
 
Så har galoppens huvudsäsong i princip passerat och det har som vanligt varit en 
mängd härliga upplevelser på galoppbanorna. För mig själv har den första tiden som 
ordförande varit mycket stimulerande och intressant. Vad har då hänt? Av 
Jockeyklubbens alla sponsrade löpningar blev för mig den starkaste upplevelsen 
Novis Häcklöpning på härliga Strömsholm där min delägda häst Dallas vann loppet 
och jag fick dela ut pris till mig själv! Det nyligen avgjorda Magic Million loppet på Bro 
Park var också en mäktig upplevelse då hemmabanans Jamaica vann loppet. Jag 
har nog aldrig sett tränare Patric Wahl så lycklig! 
 
Jockeyklubben har även utanför galoppbanorna varit aktiv under perioden. Vi har 
instiftat ett nyhetsbrev på vår hemsida, Nyhets Forum, som Björn Eklund ansvarar 
för. Där intervjuar vi profiler inom vår sport och bland våra medlemmar samt tar upp 
nyheter m.m. inom galoppsporten. Vi har fått många lovord för denna satsning. Tänk 
på att vi tar gärna emot bidrag till forumet från er medlemmar! Vidare har vi haft en 
klubbafton där Kjell Sjöberg och Fredrik Reuterskiöld berättade om hur man väljer ut 
en åring och det skedde ett par veckor före åringsauktionen. Mycket uppskattat av 
deltagarna. Vi hoppas kunna återkomma med fler klubbaftnar framöver. 
Jockeyklubbens styrelse hade ett informellt möte med Svensk Galopps styrelse en 
hel lördag i höst där det diskuterades en mängd frågor runt vår sport. Bland dessa 
kan nämnas framtiden för svensk avel, spelmarknaden, förhållandet till ATG och 
travet, marknadsföring av galoppen, ekonomin, hur få in fler hästägare, hindersporten 
samt vintergaloppen. Båda styrelserna var överens om att det varit ett mycket 
givande möte och vi planerar för en fortsättning. 
 
Så vill jag påminna om gåsamiddagen som i år är den 3 november på Börshuset i 
Malmö kl 19.00. Särskild inbjudan till denna har skickats ut. Före middagen kl. 18.30 
har vi kallat till ett extra sammanträde då styrelsen vill ändra stadgarna så att vi kan 
ha årsmötet lite senare än vad som står i nuvarande stadgar, nämligen den 31 maj. 
Vi föreslår istället den 30 juni som sista dag. Detta beror på att vi vill förlägga 
årsmötet i anslutning till en tävlingsdag på Bro Park alternativt Gärdet så att fler 
medlemmar från övriga landet vill närvara. 
 
Bästa hälsningar 
 
Jan Kleerup 
 
                                                                                                            


