
Nyhedsbrev 
10. løbsdag – 21. juni 2017 

 

Udtrukne heste: 

Avanti C N, Dynamic Wiring, Uccello Gene, Pinocchio Day og Worth The Wait. 

 

Færgens Hoppemesterskab 2017: 

Wonderful Ice er efteranmeldt til hoppemesterskabet. 

 

3 års mesterskab 2017: 

Følgende heste er anmeldt: C M P On Track 

C My 

Call Annbirchador 

Call Me Baunely 

Casual Rain 

Ceci Flash 

Cerosso 

Cimba Brogård 

Eureka D’Arnon 

Little Cherie 

Waterways 

 

11 stk. 

________________________________________________________________________________ 

Nyt fra kontoret: 

Thorkild Dahl Pedersen går på pension pr. 30. juni. Vi siger farvel til Thorkild med en brunch for 

alle mandag den 26. juni kl. 9.30-11 i Stuehuset på Kannikegård. 

 

Vi får en serviceøkonompraktikant fra 26. juni til 1. oktober. Hun hedder Thea Kragskov og skal 

arbejde på kontoret samt være ansvarlig for arrangementer for publikum på løbsdage.   

________________________________________________________________________________ 

Træning i skoven: 

Husk når du færdes på skovveje at tage ned i skridt, når du passere andre trafikanter, det være sig 

såvel gående som cyklende, ridende og andre travheste. 

 

Nyt fra Travselskabet og Hesteejerforeningen: 

DTC har fra 1. august besluttet at fjerne indskud i løb med max. 10.000 kr. i 1. præmie. Det betyder 

generelt at præmiesummerne nedsætte med det beløb, som svarer til indskud i løbene, hvis ikke 

pengene kan findes på anden måde. Her på Bornholm betyder det at præmiesummerne skal 

nedsættes med 1.000 kr. i de almindelige klasseløb. Det har bestyrelserne bestemt at det skal de 

ikke og at vi for resten af 2017 fortsætter uændret. Det vil sige samme indskud og præmiesummer 

resten af 2017. Bestyrelserne vil til sæson 2018 finde den løsning, der skal være på Bornholm.  

 

Til alle staldejere/lejere: 

Husk at holde pænt uden for jeres stalde. Fjern ukrudt, fej og riv gerne så området præsenterer sig 

pænt. 

 

Startmelding:  

Torsdag 22. juni kl. 8.30 – 9.30. Bemærk anmeldelsesdagen! 

Mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
 

mailto:info@bornholmstravbane.dk

