
 

 
 
 
 
                                                                                                                     Stockholm den 28 
september 2017 
  
 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar! 
 
Galoppåret 2017 närmare sig slutet, även om några stora löpningar återstår att rida, 
nämligen Jockeyklubbens avelslöpning, Kriteriet, S:t Leger och den högt doterade 
auktionslöpningen (Magic Million). 
 
Årets stora händelse har givetvis varit Derbyt, det 100:e i Sverige, med seger för 
Jockeyklubbens medlem Roland Johanssons sto Dorcia, som av bara farten fortsatte med att 
vinna Oaks, då som stor favorit till oddset 1,40 medan spelarna fick 54 (!) gånger insatsen på 
derbydagen. I Stockholm Cup visade hon återigen sin klass och segrade med fem längder!  
Det blir inte svårt att utse ”Årets galoppör”.  Vilken häst! 
 
Någon spelökning de första två tertialen har inte skett i år även om siffrorna matchar 
fjolårets, som i och för sig var tillfredsställande. Däremot blev det rekordomsättning på 
Cupdagen. 
 
De skandinaviska åringsauktionerna har nyligen gått av stapeln med fortsatt positiv 
utveckling för auktionen i Sverige. Trenden från 2015 och 2016 tycks hålla i sig. Snittpriset 
blev 110 000 kronor och medianen 90 000 kronor!  Kanske har den betydande satsning JK 
gjort på en uppgraderad auktionslöpning (900 000 kronor fördelat på tre konsekutiva år) från 
och med i år ha bidragit. 
 
Tyvärr har Jockeyklubbens villkor för att bidraget skall utgå till löpningen, nämligen att 
försäljningen ska ha skett på en offentlig auktion i Sverige, väckt irritation på sina håll, vilket 
föranleder mig att ännu en gång understryka att Jockeyklubbens uppgift alltsedan bildandet 
1890 har varit och fortfarande är att främja den ädla hästaveln och galoppsporten i Sverige. 
Det är viktigt med Sverige som marknadsplats samt att auktionsföretag även bidrar finansiellt 
med en del av överskottet till svensk galoppsport. 
 
SFAF planerar en resa till Sydafrika (prel) den 10 - 22 januari nästa år och inbjuder 
Jockeyklubbens medlemmar att delta. Resan är tänkt att innefatta besök på stuteri, 
vingårdar, kapplöpningar och auktion samt möjlighet att deltaga på privat arrangerad safari. 
Prel kostnad är beräknad till 22 500 kronor. Stefan Uppström med e-postadress 
uppis1944@gmail.com, tfn 070-593 12 00, kan lämna ytterligare information. 
 
Vi avslutar som vanligt ”JK-året” med GÅSAMIDDAGEN, lördagen den 4 november, som 
traditionsenligt avnjuts på Restaurang Årstiderna i Kockska husets gillesalar med klassisk 
meny (svartsoppan kan utbytas mot hummersoppa). Vi träffas klockan 19:00 kring ett glas 
bubbel och något tilltugg. Om det blir någon form av underhållning som vi haft de senaste två 
åren återstår att se medan en sweepstake på hästarna i Kriteriet och JK:s Avelslöpning 
numera också kan anses vara en tradition. Sweepstaken vid årsmötesmiddagen slog tidigare 



rekord – med många hästlängder. Priset för middagen - som vanligt kraftigt subventionerat - 
är för medlemmar 600 kr och för medföljande gäst 800 kr. 
 
ANMÄLAN görs genom betalning till JK:s bankgiro 5815-4741 SENAST ONSDAGEN DEN 
25 OKTOBER.  Glöm inte att ange namn, inte bara eget utan också på eventuell gäst. 
 
Klädsel: smoking med klubbmärke. 
 
På Scandic/Kramer vid Stortorget i Malmö (040-693 54 00) har vi rabatterade priser. 
Enkelrum kostar 1050 kr och dubbelrum 1150 kr. Vid bokning av rum skall koden SVE 
041117 uppges. Det går också att boka rum via  kramer@scandic.hotels.com. Boka i god tid. 
 
Med en förhoppning om att många medlemmar - gärna med gäster - kommer till middagen 
(läs det som en uppmaning) och kapplöpningarna på Jägersro dagen därpå, skriver jag 
 
Med de bästa JK- hälsningar 
 
 
Björn Edgren 
 
 
 
 


