
Nyhedsbrev  

17. løbsdag – 1. august 2017 

 

Udtrukne heste: 

Shiny Ice og Redford 

_______________________________________________________________________________ 

Gæstekusk: 

Kenneth Nielsen gæster banen den 8. august. Ønsker du at benytte ham som kusk, så husk at skriv 

alternativ kusk på anmeldelsen. 

________________________________________________________________________________ 

Bornholm.nus Bornholmsmesterskab: 

Følgende heste er fortsat anmeldt: 

Any Given Monday 

Fool’s Gold 

Goal Tooma 

Horton 

Need for Speed 

Nice Little Ært 

No Fear Elkær 

Presley 

Quick Streamline 

Rolling Simoni 

San Siro 

Santana Ås 

Shadow Tinghøj 

Spot On La Marc 

Wild Jessie 

Woody Hoyt 

 

I alt 16 stk.

 

Der køres udtagelsesløb tirsdag den 8. august, såfremt der anmeldes min. 16 heste. Husk at træner 

selv skal anmelde senest 2. august kl. 9.30. 

Såfremt der ikke køres udtagelsesløb, er der pointberegning pr. mandag den 7. august og de 10 

heste med flest point iht. DTC’s regler om udtagelses af heste til større løb kan starte i 

mesterskabet. Lodtrækning tirsdag den 8. august.  

Såfremt der anmeldes højst 15 heste ændres prop 1-2 den 8. august til et ordinært hurtigklasseløb 

med uændrede vilkår distance, præmiesum etc.  

________________________________________________________________________________ 

BM hygge med Gillarrangement på Pilen i Allinge: 

Lørdag den 19. august kl. 14.00 arrangerer vi hygge på Pilen i Allinge.  Bongo kommer fortæller 

historier fra sit liv med heste, der er helstegt pattegris og levende musik. Der er kun plads til 100 

personer, så køb din billet på banen hos Vera, på kontoret eller via vores hjemmeside. 

_______________________________________________________________________________ 

Trav Golf Open 19.8. autostart kl. 9.00 

Der er nu åbent for tilmelding til turneringen via Golfbox. Der er også fodboldgolf for børn og 

voksne og begyndergolf med start kl. 9.30. Det hele er på Rø golfbaner.  

________________________________________________________________________________ 

Rygning i staldene: 

Vi henstiller til at der ikke ryges i staldene på grund af brandfaren.  

 

Startmelding:  

Onsdag 2. august kl. 8.30 – 9.30  
Mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
 

mailto:info@bornholmstravbane.dk

