
Nyhedsbrev 
14. løbsdag – 16. juli 2019 
 

Udtrukne: 

 

Ringo Mosebo og O’bine Silk. 

_______________________________________________________________________________ 

Knud Jensens & Søns 4 års mesterskab 2019: 

Følgende heste er fortsat anmeldt til løbet: 

 

Baunely's Diamant, Daiquiri Ice, Diego Star, Disney, Diva T C, Dora Solo, Dream On, Dream 

Winner, Marvin Gaye og No Go. I alt 10 stk. 

 

Der er pointberegning pr. 15. juli og lodtrækning 16. juli på travbanen i vindercirklen efter 9. løb. 

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

Vægten inden 5. løb. 

________________________________________________________________________________ 

Gæstekuske: 

Flere trænere har meldt deres ankomst den kommende tid: 

23. juli: Rene Jonassen 

7. august: Kenneth Nielsen 

18. august: Rene Kjær og Kenneth Nielsen 

Kuskene er til rådighed, men husk at skrive alternative kuske på din anmeldelse. 

________________________________________________________________________________ 

Nyt fra Hesteejerforeningen: 

Hesteejerforeningen inviterer til medlemsmøde 

onsdag den 17. juli kl. 19.00 i VIP Loungen på travbanen.  

Tema: Præsentation af baneomlægning v/ Bornholms Travselskabs formand Egon Jensen 

________________________________________________________________________________ 

Åben Stald og Travskoledag lørdag den 10. august 11-13: 

Lørdag den 10. august er det igen tid til travskoledag. Vi har også åben stald og håber at mange har 

lyst til at komme ind og være med på dagen.  

Vi har brug for et par flinke heste, som vil gå roadcar med gæster, dvs. på opvarmningsbanen i ½-1 

time afhængig af antal gæster og hvor mange heste der vil være med. 

Der er udskrevet flere ponyløb og prøve- og rutineløb samt fremvisningsløb. Vi udlodder præmie til 

den ekvipage der er tættest på 1.27 i prøve-rutineløb og den der er tættest på 1.32 i fremvisningsløb. 

________________________________________________________________________________ 

Derbytur: 

Billetter til årets derbybustur er nu til salg på billetsalg.dk. Da vi har fået nyt rederi skal billetter 

være købt senest 7. august. Da vi ellers ikke er sikker på pladserne med bussen. 

 

Startmelding til tirsdag den 23. juli kl. 19.00 

 

Onsdag den 17. juli kl. 8.30-9.30 

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

