
Nyhedsbrev 
5. løbsdag – 6. maj 2018 

 

Udtrukne heste: 

Ingen 

 

Gæstekusk: 

Rene Kjær gæster banen fredag den 11. maj. Husk at skrive alternativ kusk på din anmeldelse. 

________________________________________________________________________________ 

Hjælp os med service til spillerne: 

Send venligst jeres kuske- & træner kommentarer om de heste i starter til Elisabeth Rasmussen.  

De må gerne indeholde oplysninger om seneste træningsarbejde, udstyrsændringer og 

chancevurdering. Så kommer de på hjemmesiden til glæde for spillerne.  

Mail: elisabeth5sf@gmail.com 

Du kan også maile til info@bornholmstravbane.dk ,men helst senest torsdag morgen ved weekend 

trav og mandag morgen ved tirsdags trav.  

 

Nyt fra Dommerne: 

Tag hensyn til vinderhestene, æresrunde og ponykuskene. Der har været nogle episoder de første 

løbsdage, hvor der bliver kørt meget stærkt forbi dommertårnet.  

Husk at aflevere dit nummerskilt senest 15. minutter efter sidste løb.  

_______________________________________________________________________________ 

Licens træning i den kommende tid: 

Årets licenskursister træner: 

Mandag 7/5 - 14/5 kl. 17.00 til 18.30.  

Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning.  

Det er ikke muligt at træne med den 7. maj. 

________________________________________________________________________________ 

Tag med til Copenhagen Cup: 

Vi arrangerer i år bus til Copenhagen Cup. Køb din billet på banen eller via vores hjemmeside 

senest på tirsdag den 8. maj.  

Der vil naturligvis også være bustur til Derby den 26. august. 

________________________________________________________________________________ 

Flinke heste og ponyer søges: 

Vi vil gerne arrangere firmatrav og børnefødselsdage. Til brug for det skal vi bruge 5 heste til 

roadcar fredage i sommermånederne. Har du en hest der vil stille op til roadcar kørsel, så giv 

kontoret besked. Der er naturligvis kørepenge til de der stiller op. Det samme gælder ponyer til 

børnefødselsdage det kan være alle ugens dage og her er det ponytræk, vi har brug for ponyer til. 

 

Startmelding:  

Mandag 7. maj kl. 8.30 – 9.30.  

Husk mail info@bornholmstravbane.dk 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte 

888 112 09 
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