
Nyhedsbrev 12. løbsdag – 5. juli 2022  
 

 

 

Udtrukne: 

Ingen 

_______________________________________________________________________________ 

Nyt fra kontoret: 

Vi er så heldige at have ansat Maria Brandt Nielsen som ekstra hjælp på kontoret. Maria kender jo 

både sporten og vores bane rigtig godt, så vi er glade for at hun har lyst til at være en del af os. Så 

næste gang du skriver eller ringer, kan det være at det er Maria der er dig behjælpelig. 

_______________________________________________________________________________  

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. Der er i 

sidste øjeblik skiftet lidt ud i de medvirkende. Udover Niels Jørgen Riis, Guido Paevatalu, og Leif 

Greibe deltager også Ditte Errboe og Camilla Illeborg, og sammen vil de levere 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. Billetter sælges via ticketmaster.dk, og man kan læse mere på vores 

hjemmeside: www.bornholmsbrandpark.dk 

_____________________________________________________________________________ 

Kuskekommentarer: 

Vores indbakke står helt klar, til at modtage jeres kuskekommentarer      . Højsæsonen er gået i 

gang, så nu er der flere end nogensinde, der rigtig gerne vil vide mere om jeres heste. Så kom bare i 

gang – det I skriver gavner. Og vi står klar til at publicere      .  

 

Startmelding til 13. løbsdag:  

Onsdag 6. juli kl. 8.30 – 9.30     

 

Svaneke Bryghus Montemesterskab 2022 (BBGL 8) 

Senest mandag den 11. juli kl. 12.00 

 

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  
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