
Nyhedsbrev 17. løbsdag – 9. august 2022  
 

Udtrukne:  

Igor Times og Speedy Globe. 

_____________________________________________________________________________ 

Rønne Revision Bornholmsmesterskab: 

Der er valg af startspor straks efter 8. løb i vindercirklen. Vi beder en repræsentant for hver af de 

kvalificerede heste om at komme i Vindercirklen straks efter æresrunden. 

______________________________________________________________________________ 

Gæstekuske: 

21. august kommer Rene Kjær og Christian Nissen. Hvis du ønsker at benytte en af disse som kusk, 

så husk også at oplyse en alternativ kusk. 

_____________________________________________________________________________ 

HUSK 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-, trio- 

eller 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 18. løbsdag:  

Mandag 15. 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  
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