
Nyhedsbrev 
12. løbsdag – 2. juli 2019 
 

Udtrukne: 

She’s Racy, Faith Hornline, Unik Sølvtop, Smokie Day og Agnes Gold.  

_______________________________________________________________________________ 

Banen er lukket for opvarmning: 

Banen er i dag lukket for opvarmning fra 17.57 til ca. 18.15 på grund af opvisning. 

_______________________________________________________________________________ 

Sulkyer på staldterrænet: 

Der er parkeret rigtigt mange sulkyer udenfor stalde og gavle på løbsdage. Det kan give farlige 

situationer og trafikproblemer især i staldgangene ved række 2/3 og 7. Vi beder alle se om de har 

for mange sulkyer på banen og måske tage dem de ikke bruger med hjem. Det vil hjælpe på 

pladsen. Gavlene ved staldgang ved stald 7 er kun for staldejere i række 7.  

Tak for hjælpen. 

 

Nordvig Hoppemesterskab: 

Følgende heste er fortsat anmeldt til løbet: 

 

Anna Ice, April Hydrup, Aura, B G Anna Maria, Bear Les Cordons, Cleo Gammelsbæk, Gayla 

Fortuna, Hot Collection, Roxy Trio, Sarah B J, Save Our Souls, She's Racy, Twilight D K, Venice 

Simoni, Wonderful Ice og Champ Olympic. I alt 16 stk. 

 

Der er pointberegning pr. 1. juli og lodtrækning 2. juli på travbanen i vindercirklen efter 8. løb. 

Heste der ikke ønsker at starte i løbet, skal være slettet senest tirsdag kl. 12 til kontoret eller i 

Vægten inden 5. løb. 

 

Travskolelejr 5-7. juli: 

Ponyklubben holder Travskolelejr fra fredag den 5. juli til søndag den 7. juli.  

Kender du nogen der skal med i år så er det stadig muligt at melde til hos formand: 

Linda Petersen1982@gmail.com 

Banen er lukket for anden træning:  
Ponyerne træner lørdag formiddag ca. 11-12, eftermiddag ca. 14-16 og søndag formiddag ca. 10-11. 

Søndag eftermiddag afsluttes med opvisning kl. 15-ca. 16 og alle er velkommen. Vi beder alle tage 

hensyn til børnene og deres ponyer. 

_______________________________________________________________________________ 

Startmelding til tirsdag den 9. juli kl. 18.15 

 

Onsdag den 3. juli kl. 8.30-9.30 

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     
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