Når resultater og eksteriør teller

Tre strake
seirer hittil
i år!

4-21.4a • Kr 2 mill
e Moe Odin u Bork Perla e Bork Rigel
Bork Odin tilbyr sine avlstjenester i 2012 hos

Stall Blindheim, 5131 Nyborg
Tlf 916 29 173 (John) eller 928 07 366 (Tone, jobb)
E-post: blindheim@vetlink.no – www.stallblindheim.no
Avgifter: Kr 1 000 + kr 10 000 + mva. K.S. Rabatt ved flere hopper.
EU-godkjent stasjon
Vi sender til godkjente stasjoner i Norge og Sverige

VARSEL OM GENERALFORSAMLING
Kaldblodsforeningen Veikle Balder avholder sin generalforsamling på

Bjerke travbane lørdag 24. mars
Eventuelle saker meldes styret innen onsdag 7. mars 2012
PROGRAM FOR DAGEN:
Kl 11.00 – 12.00: ÅPENT, GRATIS MØTE
TEMA: Grovfôrforsøkene ved Wången i Sverige
ved dr.stipendiat Sara Ringmark
Kl 13.30 – 17.00: V75-dag med bl a Jacob Meyers pokalløp,
HM Kongens pokal og divisjonsfinaler.
(NB! Bordbestilling for et begrenset
antall medlemmer i VIP-tribunen!)
Kl 18.00: Generalforsamling i Veikle Balder

Stall til leie
Ni bokser, seks km fra Jarlsberg.
Gunnar Kværne, tlf 928 67 785

Det Norske Travselskap
inviterer alle oppdrettere
av travhest til studietur,
Elitlopps-helgen,
23. mai – 27. mai 2012

Kl 19.00: Informasjon og diskusjon med svenskenes
kaldblodsforening Sleipner ved leder Marita Arvidsson.
Vi fortsetter kvelden med god diskusjon om
samarbeidsmuligheter til beste for kaldblodshesten.
Medlemmer tilbys rabattert overnatting på Thon Hotell Linnè,
like ved Bjerkebanen. Overnatting og bord under løpsdagen
bestilles sammen med påmelding til møtet. Dette gjør du
ved å ringe eller sende e-post innen 7. mars til:
Veikle Balder v/Ole Sylte Heggset, tlf 909 29 230
post@veiklebalder.no

Program:

VELKOMMEN!

Onsdag 23. mai:

Fredag 25. mai:

Avreise Bjerke Travbane kl
12.00, Momarken Travbane
(Shellstasjon) ca kl 13.15.
Torsdag 24. mai:

Eksteriørvisning
Auksjon
Eventuelt buss til og fra
Stockholm sentrum for de
som ønsker det.

Besøk på Boko Stable og Menhammar Stuteri, inkl lunsj og
felles middag på hotellet om
kvelden.

V75 Solvalla Travbane
Buss til og fra travbanen

Lørdag 26. mai:

Søndag 27. mai:
Vi bor på Scandic Infra City
hotel, som ligger 20 minutter fra Stockholm sentrum,
og kort vei til travbanen

Elitloppet, med besøk på
Stallbacken.
Buss til travbanen, direkte
avreise til Oslo når kjøringen
er slutt.

Innrykkes med jevne
mellomrom/ved ledig plass
Har du
Ha
d he
hest til salgs
gs?
s?
?

Har du
Ha
d he
hestt til salg
lgs?
?

Fortell det i...

Fortell det i...

Pris per person: Kr 5 200
(inkluderer bussreise, overnatting 4 netter, lunsj Skytteholm,
felles middag torsdag, auksjonskatalogen, inngang «Ballroom»
under auksjonen, inngang/program lørdag og søndag)

Bindende påmelding innen 10. april til:
Laila Stolpnes – laila.stolpnes@travsport.no
eller Anders Järnerot – anders.jarnerot@travsport.no
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Annonsefrister
For TIRSDAGsutgaven:
Rubrikkannonser fredag kl 11
Større annonser torsdag kl 11
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For TORSDAGsutgaven:
Rubrikkannonser tirsdag kl 11
Større annonser mandag kl 11

Annonsefrister
For TIRSDAGsutgaven:
Rubrikkannonser
Større annonser

fredag kl 11
torsdag kl 11

For TORSDAGsutgaven:
Rubrikkannonser
Større annonser

tirsdag kl 11
mandag kl 11

