Nyhedsbrev 10. løbsdag – 21. juni 2022
Udtrukne:
Ingen
_______________________________________________________________________________
Tak for opbakning til løb:
Vi sætter stor pris på jeres opbakning til dagens løb. Det er så flot! Alle anmeldte heste kom med,
og vi glæder os til en fuldspækket travaften. Det er heldigt at det er årets længste dag
.
_______________________________________________________________________________
Det er Bygma Dag!
Bygma med samarbejdspartnere er sponsorer i dag. Det betyder at der kan være trafik med store
biler i løbet af hele tirsdagen, frem til kl. 16.00. Bilerne tager opstilling i forlængelse af
Vinderhullet, således at de generer hestene mindst muligt.
_____________________________________________________________________________
Vi fejrer Kim Dahl:
Kim Dahl kan med sin sejr den 22. maj fejre sin sejr nr. 50. Traditionen tro, vil vi gerne
opmærksomme dette ved løbsdagen i dag. Det gør vi umiddelbart efter 7. løb i vindercirklen.
____________________________________________________________________________
Nyt fra kontoret:
Charlotte er stadig sygemeldt, og i hendes fravær forsøger vi i fællesskab, at løse opgaverne bedst
muligt. Vi ønsker Charlotte fortsat rigtig god bedring.
_____________________________________________________________________________
Kom til opera ude i det fri:
Søndag den 17. juli kl. 14.00 skifter vi seletøj og sulkyer ud med mikrofoner og skønsang. Vi får
besøg af Niels Jørgen Riis, der sammen med Guido Paevatalu, Signe Asmussen, Josefine
Andersson og Leif Greibe leverer et program sammensat af velkendte operaarier blandet med
danske og svenske sange. Dørene åbner kl. 12.00 og kl. 13.00 varmer vores unge sangtalent Freja
op med et spændende udvalg af sange, imedens vi venter på koncerten. Mere info samt billetter, se
vores hjemmeside: www.bornholmsbrandpark.dk
_____________________________________________________________________________
Kuskekommentarer:
Vores indbakke står helt klar, til at modtage jeres kuskekommentarer . Vi står nu på kanten til
vores højsæson, så lad os komme ind i den gode rytme igen, med at oplyse spillerne om hvordan det
går jeres vinderchance og hestenes form derude i staldene
. Vi ved at de kommentarer der er,
bliver læst – så ja.. det I skriver gavner.
Startmelding til 11. løbsdag:
Onsdag 22. juni kl. 8.30 – 9.30
Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09
Sletning af heste skal udenfor kontortid ske hurtigst muligt på mobil 40 21 48 20
BORNHOLMS TRAVSELSKAB
Margareta m.fl.

