
Dags att betala medlemsavgift
Nu är det hög tid att betala medlemsavgift i
SHK för 2016. 375-5303 är bankgironumret
som gäller. 350 kronor är priset för
ordinarie   medlem och 200 för pensionärer.

Rapport från årsmötet
SHK:s årsmöte avhölls på Solvalla i sam-
band med V75-finalerna den 13 februari. 

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:
Jerry Nilsson (ordförande), Rickard Hansson
(sekreterare), Magnus Strömsten (kassör)
och ledamöterna Fredrik Edholm, Pär Gus-
tafsson, Lars-Johan Holm, Anders Malmrot,
Helena Mansén, Mikael Rosenquist.  

Vi hade även en pressträff där Ulf Hörn-
berg, Svensk Galopp, Johan Lindberg, ST,
samt Hans Skarplöth, ATG, fick svara på ini-
tierade frågor från moderatorn Ola
Lernå och medlemmar i publiken. 

Intressant augustievent
I år körs Jubileumspokalen onsdag
den 17 augusti. Samma dag har
galoppens nya bana Bro Park
tävling ar på lunchen.

Den dagen planerar vi ett studie-
besök på banan med rundvand-
ring, lunch och SHK kommer även
att sponsra ett lopp. Därefter
bege r vi oss till Solvallas kvälls -
tävlingar med Jubileumspokalen
som höjdpunkt.

SHKs sammankomst startar
dagen   innan med unghästauktion
på Wenngarns Slott. Övernattning

och middag plan eras på Aronsborg
Konferens hotell i Bålsta.

Höstresa till Hamburg
Den 9 oktober kör Bahrenfeld-banan
Grosser Preis von Deutschland och V64.

SHKs höstresa går till Hamburg den
helgen   och Klaus Koch (vd på banan) lovar
att ta hand om oss på bästa sätt.

En inofficiell medlemsträff blir av under
Elitloppshelgen. Mer information om
aktiviteterna   kommer under våren.

Medlemmar prisade
Travrondens Lars G Dahlgren fick SHK:s
Journalistpris 2016 och Sydsvenskan
Ander  s Engman fick ta emot Remy Nils-
sons Pris på årsmötet.

SHK:s nyhetsbrev
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Har Du flyttat?
◗ Har Du bytt bostad, arbets -
givare, adress, telefonnummer
eller e-mail? Skicka dina nya
kontak t uppgifter till SHK: 
jerry.nilsson@bltsydostran.se
mangemannen77@hotmail.com
(helst till båda andresserna)

Så här föll rösterna
vid Årets häst-
 röstningen i procent:

Årets tvååring
Gareth Boko – 91
Racing Mange – 3 
Rhyme Broline – 1 
Undine – 5 

Årets treåring
Readly Express – 80 
Timbal – 16 
Heavy Sound – 2 
Princess Face – 2 

Årets fyraåring
Some Summit – 64 
Conlight Ås – 27 
Buzz Mearas – 7 
Flex Lane – 2 

Årets äldre
Mosaique Face – 59 
D’One – 25 
On Track Piraten – 16
Chelsea Boko – 0 

Årets sto
D’One – 42 
Some Summit 40 
Youana – 10 
Princess Face – 8 

Årets kallblod
Månprinsen A.M. – 88
Titan Tabac – 6 
Smedsbo Faksen – 4 
Talls Odin – 2 

Årets tränare
Lutfi Kolgjini – 46 
Roger Walmann – 35 

Robert Bergh – 11 
Stefan Melander – 8

Årets kusk
Örjan Kihlström – 56
Björn Goop – 39
Erik Adielsson – 4
Ulf Ohlsson – 1

Årets komet
Per Nilsson – 41
Petter Karlsson – 36 
Iina Aho – 15 
Henriette Larsen – 8 

Årets häst
Delicious U.S. – 59 
Nuncio – 34 
Mosaique Face – 4 
Some Summit – 3 

Vinnarna på hästgalan

Välkomna till ett nytt år med
Svenska Hästsport -
journalisters Klubb. 

Jag fick förtroendet att
överta ordförandeklubban
från avgående Leif Norberg i
samband med årsmötet på
Solvalla i början av februari. 

Själva mötet gick smidigt,
det blev värre på Bromma när
personalen i säkerhets -
kontrollen ifrågasatte varför
jag hade ett vapen i hand -
bagaget. 

”Den där kan jämföras med
en hammare” sades det från
andra sidan röntgen -
apparaten och jag hann
reflekte ra över att jag var på
väg att förlora ordförande-
klubban efter bara några
timma r på posten. 

Nu blev det inte så. Jag kom
undan med en varning och
en uppmaning om att checka
in klubban nästa gång jag ska
ut och resa. Tro mig, den
kommer att packas ned med
största omsorg lagom till
nästa årsmöte. 

Min förhoppning, och tro,
är att 2016 blir ett bra år för
SHK. Glöm inte bort att
anmäl  a er till vår sommar -
träff på Bro Park/Solvalla och
resan till Hamburg i oktober.
Några anmälningar har
redan   trillat in. Mycket
glädjande  . 

Tveka inte att höra av er om
ni har idéer och synpunkter.

Jerry Nilsson, ordförande
(jerry.nilsson@bltsydostran.se)

”Klubban
som blev ett
vapen”

Lars G Dahlgren tilldelades SHK:s journalistpris. SHK-profilerna Pär Gustafsson och Jerry Nilsson (klubb ens nye ord-
förande) delade ut utmärkelsen. Remy Nilsson gav sitt pris till Ander  s Engman. Foton: MIKAEL ROSENQUIST


