
 

 
 
 
 
                                                                                                                       

 Stockholm den 2 oktober 2016 
  
 
 
 
Bästa Jockeyklubbmedlemmar! 
 
Galoppens år, som 2016 har kallats, har avverkat kalenderåret med tre fjärdedelar och mer 
än så sett till galoppens årscykel. Det återstår endast Jockeyklubbens Avelslöpning,  Kriteriet 
och St Leger av de större löpningarna. 
 
Årets stora händelse har givetvis varit nedläggningen av Täby Galopp och öppnandet av Bro 
Park, som måste anses vara en mycket lyckad satsning, även om det på sina håll, som 
vanligt inom sporten - tråkigt nog - hörts en del gnäll. Självklart finns det alltid saker och 
rutiner som kan förbättras. Invigningen var storstilad. Jockeyklubben hade bidragit med ett 
substantiellt belopp till stor del för tillresta medlemmar.  Mot bakgrund av det spektakulära 
rånet för några veckor sedan finns det skäl att glädjas åt att spelluckorna har försetts med 
kortläsare, vilket minskar kontanthanteringen. 
 
Jockeyklubbens löpningar har hållit god klass och jag vill särskilt peka på vinnaren av 2000 
gns, Pochahontas Face, som är ett sto (nota bene), ägt av den framgångsrika uppfödaren av 
travhästar och travtränaren Lutfi Kolgjini samt tränad av JK-medlemmen Hans Adielson 
(framgångsrik galopptränare på 60-och 70-talen), därefter travtränare men ånyo 
galopptränare. Välkommen åter Hans! 

 
Årets svenska auktion har slagit rekord – igen. Kanske har den betydande satsning JK gjort 
på en uppgraderad auktionslöpning från och med nästa år bidragit. För ett år sedan skrev jag 
att det verkar våras för skandinavisk galoppsport, vilket det finns skäl att upprepa, även om 
jag vill understryka att Jockeyklubben - alltsedan bildandet 1890 - har den stadgeenliga 
uppgiften att främja den ädla hästaveln och galoppsporten i Sverige. 
 
Vi avslutar traditionsenligt ”JK-året” (även om Jägersro i år förlängt galoppsäsongen) den 12 
november med GÅSAMIDDAGEN som traditionsenligt avnjuts på Restaurang Årstiderna i 
Kockska huset Gillesalarna. Vi träffas klockan 19:00 kring ett glas bubbel med en liten 
laxsandwich. Därefter sätter vi oss till bords. Menyn är traditionell och svartsoppan kan 
utbytas mot hummersoppa. Under middagen bjuds vi på ett musikaliskt inslag av oanat slag 
och vid kaffet blir det som vanligt - på senare år - sweepstake på hästarna i Kriteriet och JK:s 
Avelslöpning. 
 
Priset för middagen är för medlemmar 600 kr och för medföljande gäst 800 kr. 
 
 
 



ANMÄLAN skall ske SENAST MÅNDAG DEN 7 NOVEMBER till Christina Odenberg 
antingen på mail christina@odenberg.se eller på telefon  070-534 94 63.  Anmälan måste 
innehålla namn inte bara på medlem utan också på medföljande gäst. 
 
Betalning görs till Jockeyklubbens Bankgiro 5815-4741.  OBSERVERA att man inte är 
anmäld genom att betala utan man måste anmäla sig och eventuell gäst till Christina. 
 
 Klädsel är som vanligt smoking med klubbmärke. 
 
På hotell Kramer vid Stortorget i Malmö (040 693 5400) har vi som vanligt rabatterade priser. 
Enkelrum kostar 1050 kr och dubbelrum 1150 kr. Vid bokning av rum skall  koden SVE 
111116 uppges. För att rabatten skall gälla måste man boka  SENAST DEN 29 OKTOBER. 
 
Med en förhoppning om dels att många medlemmar och gäster kommer till middagen och 
kapplöpningarna på Jägersro dagen därpå och dels att de som har en epostadress men inte 
informerat sekreteraren gör det, skriver jag 
 
Med de bästa JK- hälsningar 
 
 
Björn Edgren 
 
 
 
 


