
Nyhedsbrev 
8. løbsdag – 5. juni 2019 
 

Udtrukne: 

Billgate og Return to Sweden. 

 

Naturstyrelsen meddeler: 

Fra på torsdag den 6. juni køres der trækævler ud på Hvilevej forbi travbanen og til Åsedamsvej. De 

vil ligge i begge sider af vejen. Der vil også blive skovet på opvarmningsbanen og trukket kævler 

ud herfra i nærmeste fremtid. Kævlerne fjernes i nærmeste fremtid.  

Natyrstyrelsen beklager de gener det vil give.  

 

Familiedyrskue 8. juni: 

Banen er lukket for træning lørdag den 8. juni fra 8-18. Det vil ikke være muligt at køre ind på 

banens område. Der gøres klar til dagen fra den 5. juni kl. 19. Det vil sige at der arbejdes ved 

Oasen. På opvarmningsbanen vil der blive parkeret landbrugsmaskiner fra fredag den 7. juni og de 

sidste er først væk tirsdag den 11. juni om formiddagen. Vi beklager de gener det måtte give. 

 

Propositioner til Travskoledag 15. juni kl. 11-14: 

Løb 1 2-14 årige heste – 1820 m - Prøve og rutineløb  sulky indskud 20 kr. 

Løb 2 4-12 årige heste – 1820 m - Prøve og rutine monte – indskud 0 kr. 

Løb 3 3-14 årige heste – 1820 m - SU-rutineløb for urutinerede kuske/ryttere idealtid 1.25. Indskud 

20 kr. Den som kommer tættest på idealtiden vinder præmie. 

Løb 4 2-7 år Fremvisningsløb 1.32 fordel ustartede heste. Indskud 20 kr.  

Præmie til den som kommer tættest på idealtiden. anmeldelse 12. juni 8.30-14 

Der udskrives desuden flere ponyløb, se ponysportssystemet. Dagens ponyshowløb er for tidligere 

ponykuske mellem 18-30 år. 

Inden 1. løb ca. kl. 10.45 er der mulighed for startvognsprøve. 

Kl. 13-14 Oplæg v. Kim Stallone - kend din hest. Det foregår med hest i en stald. Ingen 

tilmelding - bare mød op. Gratis og for alle. 

________________________________________________________________________________ 

Anmeldte heste til BM og 3 år mesterskab: 

Liste er vedhæftet. Kan også ses på hjemmesiden under sport – særlige løb. 

 

Startmelding til tirsdag den 18. juni kl. 17.00 

Onsdag den 12. juni kl. 8.30-9.30 

 

Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

