Nyhedsbrev
2. løbsdag – 14. april 2018
Udtrukne heste:
Ingen
________________________________________________________________________________
Vand i staldene:
Vi har problemer med vandvarmeren mod syd. Elektriker er rekvireret, men vi kan ikke love at det
virker på lørdag. Vi beklager de gerne det giver.
Husk i muddervejr, som første løbsdag, er det ikke tilladt at vaske sulky og udstyr før efter sidste
løb. Det skyldes at vandkapaciteten er begrænset og vandforbruget er ekstra stort ved vask i
muddervejr. I normalt vejr er der sjældent problemer med kapaciteten.
________________________________________________________________________________
Licens træning i den kommende tid:
Ponylicenskuskene har sidste træningsdag og licensprøve på:
Søndag den 15. april 10-12.00.
Årets licenskursister træner:
Mandag 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 kl. 17.00 til 18.30. Kørsel på banen ca. 17.30-18.15. Vil du være
med til at volte og køre, så kontakt Charlotte på kontoret.
Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning.
________________________________________________________________________________
Gæstekusk:
Rene Kjær gæster banen den 21. april. Ønsker du at benytte ham som kusk, så husk at oplyse
alternative kuske på din anmeldelse.
________________________________________________________________________________
Mesterskaber:
Der er i Væddeløbsbladet april propositioner til årets mesterskaber. Anmeldelse sker her til kontoret
- gerne på mail info@bornholmstravbane.dk .
________________________________________________________________________________
Fast Track:
Vi ser alle frem imod de nye Fast Track udsendelser, hvor fokus i høj grad er på de aktive
kuske/trænere/ejere og staldfolk.
Vi skal i den forbindelse henstille til, at alle stiller velvilligt op til interviews, således at Fast Track
folkene har mulighed for at indsamle den mængde materiale, som der er brug for til at kunne lave
en god udsendelse.
________________________________________________________________________________
Kuske- & træner kommentarer:
Send venligst jeres kuske- & træner kommentarer til Elisabeth Rasmussen. Så de kan komme på
hjemmesiden ti glæde for spillerne. Mail: elisabeth5sf@gmail.com
Startmelding:
Mandag 16. april kl. 8.30 – 9.30.
Husk mail info@bornholmstravbane.dk
BORNHOLMS TRAVSELSKAB

Thea og Charlotte

888 112 09

