
BORNHOLMS TRAVSELSKAB 

Charlotte & Margareta 

 

Nyhedsbrev 23. løbsdag – 1. oktober 2022 

Udtrukne:  

Eternity La Marc, One Way Home, Sorrento, Brad Peak, Freja Blåbjerg, Billgate, Unik Sølvtop, 

Cult og Shadow Tinghøj 

_______________________________________________________________________________ 

Indskud i løb: 

I forbindelse med ændring af præmier i løbene fra 1. oktober ændres ligeledes indskud i almindelige 

klasseløb på Bornholm. Det betyder at i løb med indskud på 150 kr. ændres dette til 0 kr. i oktober 

måned.  

________________________________________________________________________________ 

Nyt fra kontoret: 

Maria B. Nielsen er nu stoppet i sit vikariat her på kontoret. Vi har været rigtig glade for hendes 

hjælp, i en tid hvor arbejdsopgaverne var betydeligt flere, end vi havde hænder til. Heldigvis kan vi 

fortsat nyde Marias selskab på løbsdagene. Vi ønsker hende al held og lykke fremover! 

Vi søger en ny fast deltidsmedarbejder. I kommende tid bliver det alt vigtigere at vi kan 

markedsføre Bornholms Brand Park som et mødested – og sætte de rigtige tiltag i gang med den 

rigtige markedsføring. Derfor søger vi en person der har lyst til at udtænke et koncept for travbanen 

til den brede målgruppe, samt udføre den i praksis. Stillingen er på 20-30 timer ugentligt, og 

weekend og aftenarbejde kan forekomme. Bor der en eventmager inde i dig? Kontakt os endelig til 

en snak.  

Vores fantastiske restauratører Torben Munch og Gilbert Espersen har opsagt deres 

forpagtningsaftale. Vi søger derfor ny restauratør fra 1. januar 2023. Er du interesseret – eller 

kender du nogen der er? Kontakt Charlotte, for en snak om forpagterstillingen. 

Vi skal have ansøgningerne til begge stillinger i hænde, senest den 23. oktober. Mail: 

charlotte@bornholmstravbane.dk  

Løbsbanen er lukket for træning:  

2. oktober fra 14-16 er løbsbanen lukket for træning da den er udlånt til NLRs ridelejr. 

Skal du med til John ”Faxe” Jensen? 

Denne mulighed vil du ikke gå glip af. Husk at bestille din billet til John Faxe Jensen. Datoen er: 

onsdag den 5. oktober kl. 19.00 – 21.00 på Hotel GSH i Rønne. Billetpris: 295 kr. Køb din billet 

her . Husk der er begrænset antal billetter. 

_______________________________________________________________________________ 

El i staldene: 

Vi minder alle om at elprisen stiger og stiger, så vi beder alle spare, så godt som muligt på el i 

staldene. 

_______________________________________________________________________________ 

Startmelding til 24. løbsdag den 8. oktober:                     

Mandag 3. oktober kl. 8.30 – 9.30 Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09  

Sletning af heste kan udenfor kontortid ske på mobil 40 21 48 20 

mailto:charlotte@bornholmstravbane.dk
https://www.ticketmaster.dk/event/den-ramte-jeg-sgu-lige-i-roven-mit-fodboldliv-med-john-faxe-jensen-billetter/521563
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