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Hästgalan: dags att nominera!
Tiden går fort och det är redan dags att 
börja nominera till Hästgalan i februari. 

SHK:s styrelse tar i vanlig ordning ut 
kvartetten i respektive kategori och tar 
mer än gärna emot era idéer.

Hästarna ska vara svenskfödda samt i 
träning hos en tränaren som är licensierad 
i Sverige. Undantaget är Årets Häst. Där 
räcker det att hästen är i träning hos en 
svensklicensierad tränare.  

Maila dina nomineringar till:
cecilia@sulkysport.se

Lyckad SHK-resa i oktober
Efter en del flygstrul och tåg i två timmar 
kom samtliga sex hollandsresenärer till 
Wolvega i tid till fredagskvällens auk-
tion. Själva auktionen hölls på travbanan 
Victoria Park. Priserna var inte bra, men 
ändå roligt att få uppleva hur holländarna 
säljer sina hästar.

Dagen efter blev det studiebesök hos 
Paul Hagoort, en av Hollands absolut 
hetaste travtränare. Där 
fanns flera Derbyvinnare 
och ett nytt stall var  
under uppförande. Kväll-
en tillbringades på  
Victoria Park – nu hand-
lade det om fina trav- 
tävlingar. John Boot-
sman hade ordnat 
VIP-platser, så det vara 

bara att äta och dricka gott samt plocka in 
några vinnare.

Studiebesöket på Boko Stable regn- 
ade tyvärr bort, men vi tröstade oss med 
derbymatch mellan Ajax och PSV på en 
pub i Amsterdam. En del hann även med 
en båttur i strålande sol under måndag-
en innan det var dags att bege sig hemåt 
igen. Det hela kändes väldigt lyckat! 

Av Lars-Johan Holm.
 

Stipendie till fotograf
Jeannie Karlsson (Sulkysport) har till- 
delats SHK:s stipendieresa. Hon kommer
använda priset till att fota vildhästar i USA.

”Jätteskoj. Det blir en fantastisk upp- 
levelse som kommer att ge massor av livs-
erfarenhet och nya tankar och ideér för 
mitt sätt att ta bilder på”, säger Karlsson.

Betala medlemsavgiften, bums!
Ni som inte har betalt medlemsavgift för 
2018, men fortfarande vill vara med i 
klubben måste omgående betala. 

Priset är 370 kronor 
och pensionärer betalar 
200. 

Det finns två sätt att 
pröjsa: 

Antingen på bankgiro 
375–5303 eller swish till 
123 232 54 62. 

Glöm inte att skriva ert 
namn.

”Ännu ett kul år 
att minnas”
Jag fyller år den 31 oktober. 

Jag skriver inte detta 
för att inhåva några större 
hyllningar, små går däremot 
bra, utan anledningen är att 
detta betyder att snart är 
ännu en hästsportssäsong 
över. 

Min säsong har, som alltid, 
varit kul. Visserligen snabb-
spolar jag gärna förbi såväl 
januari som februari samt 
mars, men guldkornen finns 
att hitta även där. Behöver 
jag påminna er om Readly 
Express seger i Prix d’Améri-
que tillsammans med träna-
ren Timo Nurmos, skötaren 
Inga Perk och kusken Björn 
Goop?

Med andra ord blev janu-
ari en höjdare och blickar 
jag tillbaka till februari och 
mars finns det minsann 
godbitar även där fast på 
min högst personliga lista 
kommer de en bit ned. 

Mina höjdpunkter är, 
bland annat, den årliga 
medlemsresan. Jag kan inte 
begripa varför inte fler följer 
med på en tripp som alltid 
innehåller hästsport, skönt 
surr och transportutmaning-
ar. Det senare brukar dess- 
utom alltid ordna upp sig. 

Hall of Fame-träffen i  
natursköna Årjäng är en  
annan pärla att minnas, 
liksom travcampingen på 
Axevalla, min debut på 
Visbytravet, kompisens ägar-
seger i Kalmar, dräktighets- 
beskedet från Normandie 
och mycket mer. 

Hur ser din lista ut?

Jerry Nilsson, ordförande

Svenska Hästsportjournalisters Klubb shk.nu

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)

SHK-sextetten Roland Falk, Jerry Nilsson, Tomas Thell, Magnus Strömsten, Lars-Johan Holm 
och Arne Back hälsade på Paul Hagoort och hans tyske Derbyvinnare Tsunami Diamant i sam-
band med medlemsresan till Nederländerna.                                 Foto John Bootsman


