Nyhedsbrev 16. løbsdag – 2. august 2022
Udtrukne:
Hookedonafeeling, Ghostbuster, Galant Day og Gleica.
Prop 1 er ophævet på grund af for få anmeldelser.
______________________________________________________________________________
Gæstekuske:
9. august kommer Rene Kjær. Hvis du ønsker at benytte ham som kusk, så husk også at oplyse
alternativ kusk.
21. august kommer Christian Nissen. Så mangler du en kusk denne dag, er han til rådighed. Husk
blot også her, at oplyse alternativ kusk ved anmeldelse.
______________________________________________________________________________
Kørsel på staldterrænet
Vi henstiller til, at transporter og andre køretøjer ikke senere end 75 minutter før 1. løbs start og
indtil 15 minutter efter sidste løb må forefindes på staldterrænet. Særligt bemærkes det, at hvis
ponyløb afvikles efter de ordinære løb, anses dette tilsvarende som et løb.
_____________________________________________________________________________
Kuske/trænerkommentarer:
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
_____________________________________________________________________________
Derbytur:
Skal du med til Dansk Trav Derby 2022? Søndagen den 28. august, går bussen mod Charlottenlund
Travbane, og DU har chancen for at tage med. Vi samler op både i Åkirkeby og Rønne, inden
færgen sejler os mod Ystad kl. 08.30. Vi kommer retur igen til Bornholm kl. 21.50. Der er
begrænset antal billetter, så henvend dig på kontoret mellem 9.00 og 12.00, eller send os en mail på
info@bornholmstravbane.dk. Billetterne er først bekræftet, når de er betalt.
Pris pr. person inkl. entré og program: 499 kr. Pris pr. person uden entré: 360 kr.
Sidste frist for køb af billet er 21. august.
Startmelding til 16. løbsdag:
Onsdag 3. august 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
Maria, Margareta & Charlotte

