
Nyhedsbrev 26. løbsdag – 22. oktober 2022 

 

Udtrukne:  

Ingen 

_______________________________________________________________________________ 

Vask nummerskilte… 

Vil bare minde jer om at vaske bagsiden på nummerskiltene af, inden I afleverer dem tilbage til 

Lene i Vægten. Der kommer lidt for mange ind, der ikke er vasket af på begge sider. På forhånd tak 

for hjælpen      ! 

_______________________________________________________________________________ 

Adgangstegn i Staldindgang: 

Selv om vi er tæt på sæsonafslutning, vil vi også gerne minde jer om at alle staldhjælpere skal vise 

adgangstegn ved passage i Staldindgangen. Så enten at de får et sæsonkort med sig, af dem I har 

fået udleveret – eller en billet fra Ticketmaster.   

_______________________________________________________________________________ 

Resteparty: 

Traditionen tro, afholder Torben & Gilbert resteparty efter sidste løbsdag kl. 17.00. Dette er jo i 

øvrigt også deres sidste løbsdag i køkkenet, så kom gerne og vær med til en festlig afslutning på 

dagen. Det koster 80 kr. pr person at deltage og billetter kan købes i baren. 

______________________________________________________________________________ 

Nyt fra Hesteejerforeningen: 

Tag med til Championatsfest! Lørdag den 29. oktober kl. 18.00 inviteres til årets Championatsfest i 

spillehallen på Bornholms Brand Park. Kom til en festlig aften, og vær med til at fejre en 

veloverstået travsæson. Aftenen byder på en velkomstdrink, tre-retters menu samt natmad, for kun 

275 kr. (Børn under 15 år: 140 kr.) Levende musik leveres af Rico, så tage danseskoene på – og fold 

dig ud på dansegulvet      . Tilmelding til Stig B. Rasmussen – tlf: 29 45 28 90. Husk at informere 

om hvem I ønsker at sidde sammen med. Først til mølle – sidste tilmelding den 22. oktober.   

________________________________________________________________________________ 

Stor ros:                                                                                                                                        

Tusind tak for jeres flid med at uge efter uge, fremsende kuskekommentarer til os. Jeg tror ikke I 

helt forstår hvor meget det faktisk betyder for at vores gæster skal få den bedste oplevelse på 

travbanen. Kun en løbsdag tilbage, og så er vi i mål! Så stor ros til jer der flittigt har skrevet jeres 

tanker ned om hestens form og sendt ind til os. Herligt      ! 

________________________________________________________________________________ 

Tak for i år – pas godt på jer selv. 

Vi ses til påsken 2023. 

 

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

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB 

Charlotte & Margareta 


