
Nyhedsbrev 24. løbsdag – 17. oktober 2021  
 

Udtrukne:  

Yanni Knick, Daniella, Bear Les Cordons, Diana Østervang og Igor Times. 

_______________________________________________________________________________ 

Staldbussen Rytterserie: 

Vi kårer de 3 bedst placerede lige efter monteløbet på søndag. Så vi beder monterytterne veje 

tilbage hurtigt og gå i Vindercirklen straks herefter. 1. hest i mål skal som altid vejes i 

vindercirklen. 

________________________________________________________________________________ 

Knæk Cancer Trav på søndag: 

På søndag den 17. oktober kl. 11 har vi Knæk Cancer trav. Her har vi igen i år: 

*Kagekonkurrence til fordel for Knæk Cancer. Bag en kage til 12 personer og tag den med på 

travbanen.  

Afleveres ved ankomst i baren i Spillehallen.  

Kagens tema: Heste/Travbanen.  

Den bedste kage vinder præmie. Kagerne sælges efter sidste løb på auktion - indtægterne går til 

Knæk Cancer indsamlingen. Har du en kage med er der gratis adgang.   

Under løbene: 

*Ponyklubben giver 50% af spillet i Ponychancen til Knæk cancer.  

*Bornholms Travselskab giver hele entreindtægten på søndag.  

*Måske vil du som hesteejer give en del af det din hest tjener i præmie. Hvis du vil bidrage, med 

præmiesum, så send en mail hertil kontoret, så flytter vi beløbet fra hestens konto til Knæk Cancer 

indsamlingen. 

*Publikumssjov til fordel for Knæk Cancer 

Efter sidste løb kan alle være med til  

*Bornholms måske største Knæk Cancer blomst. Vi håber at alle aktive og publikum vil være med.  

Kom i mørke eller røde farver. Kom i gerne i køredragt       

*I søndags samlede vi 2.000 kr. ind ved bankospillet. 

________________________________________________________________________________ 

Husk ændring af propositioner: 

Torsdag den 21. oktober: 

Løb 1-5 samt 7. løb: Præmier ændres til følgende skala: 5.000-3.00-2.000-1000-600. Intet indskud. 

Løb 6 ændres til: Intet indskud. 

Lørdag den 30. oktober: 

Løb 2-9 Præmier ændres til følgende skala: 5.000-3.00-2.000-1000-600. Intet indskud. 

_______________________________________________________________________________ 

Husk: 

Restauratøren siger tak for i år lørdag den 30. oktober kl. 17.30. Buffet og hygge til 100 kr.  

Hesteejerforeningen holder Championats Fest lørdag den 13. november. 

 

Startmelding til 25. løbsdag:    

 

Torsdag den 14. oktober 8.30-9.30 

Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09  

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Margareta og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

