
Nyhedsbrev 
21. løbsdag – 10. september 2019 
 

Udtrukne: 

Clayton og Venice Simoni  

_______________________________________________________________________________ 

Vi minder sejrende kuske og ryttere om: 

Af hensyn til den fortsatte løbsafvikling beder vi sejrende kuske og ryttere om at komme hurtigt 

tilbage til vindercirklen.  

Samtidig beder vi, af sikkerhedsmæssige hensyn, hjælperen holde hesten i hovedet, mens der skiftes 

kusk – både af og på.  

________________________________________________________________________________ 

Travskoledag 14. september kl. 11: 

Der udskrives prøve, rutine og fremvisningsløb i sulky og monté. 1820 m voltestart. 

Præmie til den ekvipage der er tættest på idealtiden 1.27,5. 

Anmeldelse senest torsdag den 12. september mellem 8.30-9.30. 

Hvis der er interesse for det, bliver der autostartsprøver. Giv kontoret besked, hvis du er 

interesseret, senest 12. september. 

______________________________________________________________________________ 

Husk tilmelding til fællesspisning:   

Der er fællesspisning lørdag den 14. september ca. kl. 13. Alle er velkommen.  

Menu: Frikadeller og kartoffelsalat. Pris 70 kr. Tilmelding til kontoret på:  

info@borholmstravbane.dk eller tlf. 88811209 bedst 9-12 senest 11. september kl. 12. 

Hvis teknikken virker, tænder vi for tv, så løbene fra Aalborg kan følges. 

_______________________________________________________________________________ 

Nyt Reglement for Stalde og Færdsel på Bornholms Travbane: 

Fra 1. januar træder nyt reglement i kraft og afløser ”Reglement for staldanlæg på Bornholms 

Travbane” fra 2001. Reglementet finder du på vores hjemmeside under Sport -  Praktisk til A og B 

trænere. Du kan også hente et eksemplar på kontoret eller i Vægten. Er du staldejer eller -lejer har 

du modtaget en mail om ændringerne. 

________________________________________________________________________________ 

Golden League: 

Endelig stilling i Golden League præsenteret af BornFiber, Bornholms Brand og Inhouse er 

vedhæftet dette nyhedsbrev. 

 

Heste med flest point har fortrin til start i finalen. Ved pointlighed gives fordel til hesten med bedste 

placeringer i BornFiber, Bornholms Brand & Inhouse Golden League 2019. 

 

Startmelding til tirsdag den 17. september kl. 18.15: 

Onsdag d. 11. september kl. 8.30-9.30 

og 

Startmelding til Travskoledag 14. september kl. 11: 

Torsdag den 12. september mellem 8.30-9.30. 

 

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     
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