SOMMARHÄSTEN 2018
Vad är Sommarhästen?
Sommarhästen är ett samarbete mellan Gotlands Travsällskap och
Visbytravets proffstränare. Som andelsägare får Du chansen till en
härlig sommar med Travtouch. Tävlingsrätten i vardera Sommarhäst
under perioden 1/6 - 31/10 säljs i 100 andelar och kostar 500 kronor. Vår
målsättning är att fylla hästägandet med en rad roliga mervärden för dig som
andelsägare och aktivt verka för gemenskap.
Fördelning av prispengar
För varje 10 000 kronor Sommarhästen springer in utbetalas 50 kronor per andel.
Insprungna pengar fördelas: 50/50 mellan tränaren och andelsägarna. Utbetalning
sker i november 2018.
Så köper du din andel
Andelarna säljs tom 31/5-2018 på sommarhästen.nu samt över disk
på Visbytravets Sportkontor. Mejla eller ring oss så hjälper vi dig att komma igång!
Nyheter 2018:
I år har vi kryddat erbjudandet ytterligare. Bland annat ingår Familjetimmen i
Travskolan där vi anpassar aktiviteten efter dina önskemål. Som andelsägare kan du
även ge bort aktiviteten till en vän. Vi är också glada för att kunna erbjuda ett
”hemma-hos” besök hos respektive tränare. Något som såklart är mycket
spännande.

VAD FÅR JAG?

VAR KÖPER JAG?

Tävlingsrätt i en travhäst 1/6 - 31/10
samt en massa roliga aktiviteter.

På Sommarhästen.nu eller i
Visbytravets sportkontor.

VAD KOSTAR DET?

JAG VILL VETA MER

Allt ingår i en engångsavgift på 500
kronor.

Mejla simon@visbytravet.se eller
ring 0704-865585.

SOMMARHÄSTEN 2018
I din andel Ingår:
1. Del i valfri Sommarhäst
2. Fri entré till Visbytravet säsongen 2018
3. Program på plats på banan vid tävlingsdag
4. En plats till Jubileumsvisningen av Derbyt, 2/9 Travrestaurangen Visbytravet
5. Prova att köra Travhäst, 14/7 Visbytravet
6. Upplev riktiga hästkrafter med Travskolan och tränarna
7. Inloggning till Sommarhästens sida på Visbytravet.se 8. Familjetimmen i Travskolan. En privat timme för dig och din familj.
9. Spelskola med Thomas på Maxi Ica Stormarknad 9/7. Drop-in kl. 08:00-20.00
10. Biljett till tränarens egen ägarträff under säsongen. Tränarna har nedanstående
teman för sin aktivitet:
Cedergren: Dubbelsulkykörning med ”en dag i stallet tema” på Visbytravet.
Hoffman: Lär dig mer om uppfödning med efterföljande grillkväll i Tingstäde.
Wiman: Unghästrace med efterföljande grillkväll i Tofta.
Tränare och hästar Sommarhästen 2018
Mikael Cedergren – Huttha (3år)
tel. 0707-956616
Henrik Hoffman – Caddie No More (3år)
tel. 0706-691224
Johan Wiman – Ej helt klart
tel. 0705-627517
Kontakt
Vill du veta mer om Sommarhästen eller Visbytravet är du varmt välkommen att
kontakta:
Sportchef Simon Röcklinger
0704-865585
simon@visbytravet.se

