
Betala medlemsavgift
Ni är många som ännu inte betalt medlems-
avgift 2016. Elitloppet står för dörren och
tänker ni ackreditera   er till storhelgen är
det lämpligt att ni har betal t avgiften. Ytter-
ligare ett hot; för er som inte erlägger avgif t
för 2016 blir av med ATG Live Premium...

Ni betalar medlemsavgiften till bank -
gironumret 375-5303. 350 kronor är priset
för ordinarie   medlem och 200 riksdaler för
pensionärer  . Glöm inte att skriva ert namn. 

Medlemsresa till Hamburg 
Den 7-10 oktober är det dags för årets
medlemsresa. Klaus Koch tar emot oss på
Hamburg Bahrenfeld i samband med årets
största tävlingshelg på den centrala banan. 

Förutom två tävlingsdagar hinner vi även
med ett besök på Grand Prix-auktionen,
möten med tyska travprofiler samt be -
skådande av landets näst största stad. 

Anmäl och eventuella frågor om resan:
jerry.nilsson@bltsydostran.se.

Pressmöte elitloppsfredagen
På Hästsportens Hus klockan 09.30 den 27
maj hälsar Hasse Skarplöth, Joha n Lind-
berg och Ulf Hörnberg till press träff inför
den stora elitloppshelgen. Det bjuds på
bland annat på nyheter, demo och nuläges-
rapport från Bro Park. 

Efteråt går vi till V.I.P-tält och bevakar
årets politikerlopp, lunch och stå-upp-
komike rn Josefin Johansson uppträder.
Känd kuskar och politiker tävlar. Pressen
samlas i receptionen klockan 09.15. 

Svara om du kommer till: 
camilla.filipsson@atg.se

Missa inte Hall of Fame 
Den 15–17 juli vankas stortrav i Årjäng.
Förutom två tävlingsdagar på den gemytli-
ga banan kommer även de nyinvalda trav-
profilerna, såväl två- som fyrbenta, i Hall of
Fame att presenteras. SHK subventionerar
resa och boende för alla medlemmar som
vill andas den värm ländska travluften. 

Mer information kommer ni att finna på
hemsidan: shk.nu.

Stipendieresa till USA
Vill du utveckla dig inom ditt yrke och upp -
täcka travsporten utanför Sveriges gränser ? 

Sök då SHKs årliga stipendium där du
har chansen   att åka till Lexington i USA.

Sista ansökningsdag är den 15 juni och
ansökningen ska innehålla en beskrivning
om varför just du ska bli tilldelad stipendiet.

Skicka ansökan till: micke@miromedia.nu
eller par.gustafsson@travronden.se

SHK röstar på Årets Galoppör 
SHK kommer spela en stor roll i omröst-
ningen av Årets Galopp ör. Efter omorgani-
sationen av Svensk Galopp och att de nu
har en egen Hästgala med röstning på SGs
hem sida föll biten med SHKs röster bort. 

I nästa omröstning med verka  r SHKs och
vi ska ut göra en
stor del av de
50 procent som
är juryr öster.
Res terande
halva kommer
fort sättning  svis
att vara publik-
röster. 

SHK:s nyhetsbrev

Svenska Hästsportjournalisters Klubb www.shk.nu
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Den 16-17 augusti kommer
SHK ha sitt årliga evenemang
i samband med Jubileums -
pokalen på Solvalla.

Tisdagen 16 augusti: Vi
träffas under eftermiddagen på
Aronsborgs Konferen shotell i
Bålsta. Äter en tvårätters -
middag och sedan övernatt-
ning på hotellet. (aronsborg.se)

Onsdag 17 augusti: Frukost
på hotellet. Vi åker till nya
toppmoderna galoppbanan
Bro Park, nära E18 drygt åtta
kilomet er från Bålsta.

* Guidning på stallbacken
och i stallar av representant
för Svensk Galopp.

* Lunchgaloppen börjar
12.20. Vi guidas på tävlings-
området och äter lunch.

* SHK sponsrar ett lopp där
segraren får ett vinnartäcke.

* Transport till Solvalla.

En unghästauktion hålls på
Wenngarn under tisdagen.
Det kan vara ett tips för den
som är intresserad. Besök där
och transport dit ansvarar var
och en för. 

Pris: 500 kronor/medlem.
Medföljande respektive

betalar   fullt pris: 1 250 kronor
plus eventuella transport-
kostnader.

Anmäl ditt deltagande
senas  t den 1 juli. Ange antal
personer, önske mål om
enkel  rum och om du har
egen bil eller hur du anländer
till Bålsta/Aronsborg!

Hotellet ligger två kilo -
meter från stationen i Bålsta.
Därifrån kan man ta taxi,
buss eller bli hämtad av nå-
gon SHK-kamrat.

Skicka in anmälan till:
Helena Mansen:

helena@spritzmedia.se

Anmälan till
Augustiträff

Testridning på Bro Park i augusti ifjol. Foton: JEANNIE KARLSSON/TRAVRONDEN

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 adresserna)


