Nyhedsbrev 14. løbsdag – 19. juli 2022
Udtrukne: Fan Cook og Camilla Sisu
______________________________________________________________________________
Til ryttere i Svaneke Bryghus Montemesterskab 2022:
Husk enkeltvis præsentation. Det er vigtigt, at I er klar og præsenterer med ca. 50 meters interval i
numerisk rækkefølge – dette gør oplevelsen for både speaker, tilskuere og seere væsentligt bedre.
_______________________________________________________________________________
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
Husk at travbanens sæsonkort ikke gælder denne dag.
Banens område er lukket for træning denne dag fra kl. 12-17.
_____________________________________________________________________________
Kuskekommentarer:
Vi ønsker at give vores gæster de bedste forudsætninger, når de kommer til trav og skal gøre
indskud til vores løb. Hvis du har en eller flere heste til start på tirsdag, så hører vi gerne fra dig;
hvordan er hesten i træning? Er der planlagt udstyrsændringer? Passer spor/distance? Præmie-, trioeller vinderchance?
Skriv en besked til os på Facebook eller send jeres kommentarer på mail:
info@bornholmstravbane.dk, så publicerer vi dem på vores hjemmeside. På forhånd tak
________________________________________________________________________________
Gæstekusk:
Niclas Steinlein er tilgængelig som kusk den 26. juli 2022.
René Kjær er tilgængelig som kusk den 9. august 2022.
________________________________________________________________________________
Nyt fra Ponyklubben:
Lørdag den 23. juli kl. 12.00 holder Ponyklubben 25-års jubilæums travdag.
Banen er lukket for anden træning denne dag fra kl. 10-14.30.
Startmelding til 15. løbsdag:
Onsdag 20. juli kl. 8.30 – 9.30
Knud Jensen & Søns 4 års mesterskab 2022 (BBGL 9)
Mandag den 18. juli inden kl. 12.00
Lodtrækning om startspor finder sted tirsdag den 19. juli umiddelbart efter løbene. Hver hest stiller
med en repræsentant.
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

