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SHK:s nyhetsbrev
Påminnelse för
SHK:s resa till
Mallorca :
11-15/10-2015.
Glöm ej att anmäla dig till
höstens mallorcaresa den 11
till 15 oktober. Vi reser runt
bland Mallorcas grönska och
får se berg och hav, mallorcas
hästuppfödning och travbanor. Vi hinner också med
besök på en vingård.
Preliminärt schema
11/10: Ankomst Palma.
Transfer till Hotell Marina
Portals och fri eftermiddag.
12/10: Utflykt till Sa. Calobra.
Om vädret tillåter åker vi båt,
alternativet är tåg.
13/10: Besök av några stuterier, stopp på en vingård för
provsmakning och lunch.
14/10: Förmiddagen fri och
eftermiddagen på San Pardo,
som är Mallorcas huvudbana.
15/10: Transfer till flygplatsen för avfärd.
Medlem ansvarar själv för
bokning av flyg och hotell
(Hotell Marina Portals).
Norwegian är just nu
billigast med ett pris på cirka
2 000:- t o r inkl.en väska och
handbagage. Hotellet är fyrstjärnigt och kostar drygt 750
kronor för ett dubbelrum. De
flesta hotellsiter har Marina
Portals; booking.com,
hotels.com och trivago.com.
SHK ansvarar för arrangemangen på plats. Avgiften för
dessa slås ut på antalet resenärer som anmäler sig. Subvention kommer att utgå för
SHK-medlemmar. Det går
utmärkt att ta med sig
respektive och vänner.
När ni bokat flyg och
hotell, vänligen meddela
klubben så att vi kan beställa
transporter och annat som
behöver lösas på förhand.
Anmälningar och frågor
till SHKs ordförande:
leif@aln.se

SHK hade två uppskattade utbildningsdagar på Solvalla i mitten av april. Läs mer om kursen i en separat PDF-fil där
Helena Mansen berättar mer om vad klubbens medlemmar fick uppleva och lära sig.

Stipendieresa till USA i höst!
Vill du utveckla dig inom ditt yrke och upptäcka travsporten utanför Sveriges gränser?
Sök då SHKs årliga stipendium där du
har chansen att i samarbete med Equi
Tours åka till Lexington i USA.
Sista ansökningsdag är den 31 maj och
ansökningen ska innehålla en kort beskrivning om dina tankar inför resan och varför
just du ska bli tilldelad stipendiet.
Skicka din insökan till:
jerry.nilsson@bltsydostran.se eller
par.gustafsson@travronden.se

SHK intar Venngarns Slott
Precis som ifjol planerar SHK en medlemsaktivitet i samband med Solvallas Jubilumspokal den 18-19 augusti. Det kommer att
bli studiebesök på Söderbygård under tisdag eftermiddag, inte långt ifrån Arlanda,
där bland annat Petri Salmela och Mattias
Djuse håller till. Därefter åker vi vidare till
Venngarns Slott, där vi ska vara med om en
spökvandring med påföljande trerättersmiddag. Solvallas deltagare i Legendloppet
finns också på plats på Venngarn under
tisdagskvällen, varför vi har chans att
mingla med dessa i barmiljö efter middagen. Sedan blir det inkvartering i dubbelrum på Venngarn.
SHKs medlemmar måste själva ta sig till
Söderbygård alternativt Arlanda. Det

Svenska Hästsportjournalisters Klubb

samma gäller resan från Venngarn till
Stockholm/Solvalla under onsdagen. Däremot ordnar klubben med transport mellan
Söderbybgård och Venngarn.
Vad kostar då det här? Jo, för medlemmar är det bara 300 kronor som gäller för
boende och middag och när man sätter in
den summan på SHK:s bankgiro: 375-5303
är det lika med anmälan.
Vill man ta med sig sin partner går det
bra, men för hen kostar det 1 000 kronor.
Sista anmälningsdag är den 30 juni.

Volatile prisad på galoppgala
Galoppens Årets Häst-gala hölls den 21
mars. Nytt för i år var att alla galoppens
årets-hästar röstades fram via Svensk
Galopps hemsida. Totalt kom 1 200 röster.
Priset som Årets Galopphäst 2014, Årets
Tvååring och Årets Svenskuppfödda Häst
gick till Volatile som tränas av Jessica
Long i Skåne.
Long har även fött upp, äger gör Stall
Let’s Fly-Easy, ett konsortium bestående
av 20 personer. Volatile är något av
”galoppens nya stjärna” efter bland annat
tredjeplats i en Grupp 3-löpning i England,
Listed-seger i Dubai och senast knappt
slagen som trea i en Grupp 3-löpning i Paris.
Kretsen kring hästen har nobbat ett mångmiljonbelopp från Hong Kong för hästen.
Nästa lopp eventuellt en Grupp 1 på Ascot
i England.
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