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SHK:s nyhetsbrev
Spåkulan
behöver putsas
Vår bransch är lika spännande som den är oviss. Hur
konsumerar läsarna våra
produkter om fem år? Vill de
känna tryggheten i en prasslande tidningssida, föredrar
de att mobilen fylls av notiser
som kortfattat berättar om
det senaste och leder in dem
till rätt artikel eller har det
lagom till år 2020 kommit ny
teknik som fullkomligt har
kastat om tillvaron för oss?
Ingen vet.
Absolut ingen vet.
Därför är vår bransch såväl
kittlande som otäck.
Tidningslandskapet ritas om
snabbare än en åttondeklassare kan stava till
ecklesiastikminister och vi
som försöker att haka på tåget är vid det här laget tåliga.
Jag jobbar till vardags på
Blekinges två morgontidningar, vi har en gemensam sportredaktion, och vet
att ledningen helst vill ha
matchresultatet publicerat
på nätet innan slutsignalen
har ljudit.
Är det framtiden? Eller
kommer vi att göra en
helomvändning inom kort?
Min spåkula är en smula
dammig och framtiden får
istället ge oss svar.
Jag passar på att önska alla
medlemmar en riktigt god
jul. Glöm inte att nominera
dina hjältar till hästgalan!
Jerry Nilsson, ordförande
(jerry.nilsson@bltsydostran.se)

SHk:s höstresa gick till Hamburg och deras travbana Bahrenfeld och där fick klubben se Stefan Melanders Cruzado
dela Noche vinna storloppet.
Foto: LEIF NORBERG

Hög tid att nominera till galan
Vem är årets bästa treåring? Vem är
landets främsta tränare? Och vem ska
egentligen bli Årets Häst?
Hjälp oss att nominera de två- och fyrbenta profilerna till hästgalan. Vi behöver
dina kandidater för att plocka fram
guldkornen till galans tio kategorier.
Läs mer om kategorierna och förutsättningarna på hemsidan, shk.nu. Maila
dina förslag till:
jerry.nilsson@bltsydostran.se
Dessutom vill vi ha er hjälp att plocka
fram kandidater till Hall Of Fame 2017.
Fundera och maila dina förslag till:
b-o.hansson@telia.com

Har du betalat medlemsavgiften?
SHK är en ideell kamratförening som varje
år arrangerar en längre resa med hästsporten i fokus, vi syr ihop en sommarträff,
vi finns med på Hall of Fame-utdelningen i
Årjäng, vi delar ut ett stort stipendium till en
lycklig medlem – kort sagt gör vi en hel del.
Detta är inte möjligt utan en fungerande
ekonomi. Därför gör vi ett sista försök att
uppmana alla er som ännu inte har betalat
medlemsavgiften för 2016 att göra det per
omgående.
Ordinarie medlemmar betalar 350 kronor.
Pensionärer betalar 200 kronor. Betala på
bankgiro 375–5303 eller swisha till kassör
Magnus Strömsten, 0705-422145.
Om man bommar betalningen ännu en
gång försvinner rätten till ATG Live samt

Svenska Hästsportjournalisters Klubb

möjligheten att rösta samt att delta på
Hästgalan.

Lyckad höstresa i Hamburg
Trabrennbahn Hamburg Bahrenfeld – där
har ni namnet på travbanan i den tyska
världsstaden. SHK:s medlemsresa gick just
dit och vi bjöds på några kul dagar med
spännande sport och kul gemenskap.
Klaus Koch, sportchef i Hamburg, agerade värd och hjälpte oss när ordförandens
skoltyska bjöd på en del luckor.
Stefan Melanders Cruzado dela Noche
vann huvudloppet Grosser Preis von Deutschland med Per Linderoth bakom tömmarna. Fyraåringen vann sprinterloppet
trots spår 15 bakom bilen och imponerade
storligen på alla oss som var på plats.
Redan nu är funderingarna i gång kring
var vi styr kosan nästa år. England, Italien,
Malta eller kanske Irland? Maila in ditt
förslag till jerry.nilsson@bltsydostran.se

SHK:s kvinna i väst
Cecilia Kristoffersson utsågs till SHK:s
stipendiat 2016. Gå in på shk.nu och läs
hennes reseberättelse från Lexington.

Rösta till galoppens gala
Ni som följer galoppsporten – börja fundera
vilka som varit bäst 2016. I december
kommer mail till alla medlemmar inför
galoppens gala där SHK deltar. Rösterna
från klubbens medlemmar väger tungt.

www.shk.nu

