
Nyhedsbrev 11. løbsdag – 28. juni 2022  
 

 

 

Udtrukne: 

Faithful P D, Godis La Marc. Prop 2 er ophævet. 

_______________________________________________________________________________ 

Har I lagt mærke til..? 

Som nyt for travsæsonen 2022, har vi på Calles Cup, samt de sidste to løbsdage i juli (den 19 & 26) 

forhøjet præmiesummen på de ordinære løb. Præmieskalaen lyder således for 5 præmier: 3.200-

1.700-1.450-950-700. Vi har akkurat afleveret propositionerne for august, hvor vi fortsætter med 

forhøjede præmier i de ordinære løb, måneden igennem.  

_______________________________________________________________________________ 

Kender I flere virksomheder der vil være en del af os? 

Vi er meget heldige her på Bornholm, at have erhvervslivets brede opbakning til vores travløb. Men 

der er altid plads til flere      . Hvis du kender en virksomhed, der syntes at det kunne være 

spændende at indgå et samarbejde med os, så tøv ikke med at tipse os – eller give vores 

kontaktoplysninger videre. Jo flere vi er – jo bedre bliver vi. I fællesskab!    

_______________________________________________________________________________ 

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 12. løbsdag:  

Onsdag 29. 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.      

http://www.bornholmsbrandpark.dk/
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