
Nyhedsbrev 
17. løbsdag – 7. august 2019 
 

Udtrukne: 

Ingen. Prop 1 er ændret til almindeligt hurtigklasseløb på grund af for få anmeldelser til BM-prøver. 

Prop 8 er delt. 

________________________________________________________________________________ 

Flinke Heste søges: 

Til Åben Stald lørdag den 10. august 11-13 søges flinke heste, der vil gå roadcar på 

opvarmningsbanen i ½-1 time. Travselskabet har roadcar til udlåning. 

Kontakt kontoret eller Stig fra Hesteejerforeningen. 

Til Åben Stald har vi inviteret hele Bornholm til at besøge banen bag kulisserne. Så vi opfordrer 

alle til at komme på banen denne dag og være med. Det bliver en hyggelig dag. 

________________________________________________________________________________ 

Rønne Revision Bornholmsmesterskab 2019: 

Følgende heste er fortsat anmeldt til løbet: 

Any Given Monday, Armani V P, Cleo Gammelsbæk, Fendi Draviet, Fernandinho B R, Fortune 

Boko, Hazard Sund, Jetset Onion, Kafka D, Picasso Jetset, Playboy Face, Sir William, 

So Long Sugar, Solon, Spot on La Marc, Streetwise, Waterjet og Wega Vang. I alt 18 stk. 

 

Heste der ikke ønsker at starte i løbet, skal være slettet senest 7. august kl. 15 til kontoret eller inden 

7. løb i Vægten.  

Der er lodtrækning om startspor til løbet den 7. august efter 8. løb i Vindercirklen. Vi beder en 

repræsentant for hestene være klar straks efter præmieoverrækkelsen. 

________________________________________________________________________________ 

Travskoledag 10. august kl. 11: 

Der er udskrevet prøve-og rutineløb for sulky og monté samt fremvisningsløb. 

Idealtid i prøve-rutineløb er 1.27,0 og 1.32,0 i fremvisningsløb. Vi udlodder præmier til de der er 

tættest på idealtiden. Det bliver muligt med autostartsprøve, hvis der er interesse for dette. 

Der er ponyshowløb med 3 bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Travselskab, Hesteejerforening 

og Ponyklubben. Fra Travselskabet er det Henrik Ipsen, Jan Dahl og Henrik Jensen der deltager. 

Vi byder på en grillpølse med brød til de første 300 gæster. 

_______________________________________________________________________________ 

Kæphesteløb på BM-dagen: 

Traditionen tro afvikler vi Kæphesteløb på BM-dagen 120 m autostart.  

Montepigerne mod ungdomsdrengene. Vi håber alle unge bakker op. Præmier til alle. 

Husk at melde til på kontoret eller mail: info@bornholmstravbane.dk senest 10. august. 

 

Startmelding til Travskoledag lørdag d. 10. august kl. 11 er Torsdag d. 8. august kl. 8.30-9.30 

 

Startmelding til BM-dag Søndag den 18. august kl. 12.00 er Mandag d. 12. august kl. 8.30-9.30 

 

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     
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