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SHK:s nyhetsbrev
Vi hann med Hästgalan. Sedan tog det
stopp – med besked.

P

andemin slog till med
full kraft och jag vet att
många SHK-medlemmar
har drabbats såväl direkt som
indirekt.
Att vi inte har kunnat
genomföra vår verksamhet
som vi brukar är självfallet en
petitess i sammanhanget, men
jag kan konstatera att såväl jag
som övriga styrelsemedlemmar
känner en saknad över att vi
inte har kunnat träffas.
Träffen på elitloppsfredagen,
starten på helgen där hela
travvärlden finns på Solvalla,
ställdes in. Det blev ingen Hall
of Fame-middag, inklusive
föreläsningarna för att inte
tala om övernattningen på
Kyrkeruds Folkhögskola. Jag
kan med lätthet fylla nyhetsbrev efter annat med anekdoter
som har berättats i samband
med boendet vid den vackert
belägna skolan, men sekretessen förhindrar mig. Ni vet det
där med att vad som sägs i en
bastu stannar i en bastu, eller
i det här fallet – det som sägs i
Kyrkerud stannar i Kyrkerud.
I vilket fall som helst har vi
alltid otroligt roligt i samband
med tävlingshelgen i Årjäng.
Den tänkta träffen i sam-

band med Jubileumspokalen
försvann liksom den planerade
medlemsresan till Italien. Det
senare smärtar extra med tanke på att SHK:s senaste resa
till landet fyllt av passion för
det mesta, men speciellt för god
mat och fotboll, var en riktig
höjdare. Om minnet står mig bi
är det tio år sedan.
2020 blev, och är, ett eländigt
år sett med såväl SHK-ögon
som med vilka ögon som helst.
Uttrycket ”håll i och håll ut”
kan kännas uttjatat, men verkligheten är att vi måste agera
på just det sättet.
I skrivande stund vet jag ingenting om vår framtid. Det är,
som ni alla förstår, omöjligt att
planera men jag hoppas innerligen att vi kan komma i gång
med vår ordinarie verksamhet
under 2021. Förutom att det
skulle vara kul att kunna träffas igen skulle det också betyda
att pandemin har lagt sig.
Låt oss hoppas att det blir så.
Fram tills dess vädjar jag om
att ni trots de uteblivna träffarna betalar medlemsavgiften.
Den behövs för att vi ska kunna
säkerställa verksamheten, dela
ut stipendier och arrangera
träffar och resor. 
/Jerry Nilsson,
 rdförande Svenska
o
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Året som bara försvann

Dennis Engelbo, 2019 års SHK-journalist
Dennis Engelbo, Travronden, prisades med SHK:s journalistpris i samband med årsmötet i Stockholm.
Motiveringen enligt följande: ”Granskande reportage. Innerliga porträtt. Eldiga krönikor. Alltid med hästen i fokus.”
– Jag har alltid hästen i fokus. Det är väl det som jag alltid
kommer att ha i fokus och som alltid kommer att vara mitt mål,
att hästen ska finnas där i bakgrunden. Det är väldigt härligt
att SHK:s medlemmar finner det så, sade pristagaren i samband med prisutdelningen.

Dags att nominera de bästa under 2020
Den pågående pandemin må ha satt stopp för våra besök
på travbanorna, men den hindrar inte våra älskade aktivas
framfart på tävlingsovalerna. Hur de ska prisas, om det blir
någon hästgala, står just nu skrivet i stjärnorna.
Vi vill gärna ha nomineringar för de två- och fyrbentas
kategorier. I vanlig ordning kommer styrelsen sedan att
nominera kandidaterna som SHK:s medlemmar, de som
betalat medlemsavgiften, kommer att kunna rösta på.
Maila jerry.nilsson@bltsydostran.se med dina kandidater.

Betala medlemsavgiften, tack!
Ni som inte har betalt medlemsavgift för 2020, 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.

Presskort
De nuvarande presskorten gäller till och med årets slut. Under året
har nya presskort skickats ut till de medlemmar som skickat in foto
och adressuppgifter till Andreas Jönsson. Saknar du ett presskort
som är giltigt även efter 2020? Skicka ett foto via e-post till Andreas
Jönsson, andreas.jonsson@travronden.se och skriv dina adress
uppgifter så kommer ett nytt med posten!
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Har Du flyttat?
Har Du bytt bostad, arbetsgivare,
adress, telefonnummer eller
e-mail? Skicka dina nya kontakt
uppgifter till SHK:
jerry.nilsson@bltsydostran.se
mangemannen77@hotmail.com
(helst till båda adresserna)

shk.nu

