
Sommarhästen.nu
Prova att vara hästägare med gotländsk touch!

VISBYTRAVET

Att äga travhäst tillsammans med andra är ett mycket uppskattat tillskott i 
vardagen. I Sommarhästen får du, utöver spänningen med att följa din häst på 
tävlingsbanan, även en rad förmånliga erbjudanden och aktiviteter 2017.

I dIn andel Ingår

*Del i valfri Sommarhäst
*Fri entré till Visbytravet säsongen 2017
*Program på plats på banan vid tävlingsdag
*1 plats till V75-kvällen, 26/8 Stallcaféet Visbytravet - Vi bjuder på mat och spelar V75 tillsammans med 
tränarna
*Prova att köra Travhäst, 23/7 Visbytravet - I samarbete med tränarna och Travskolan får du chansen att 
uppleva riktiga Hästkrafter
*Inloggning till Sommarhästens sida på visbytravet.se - Tränarnas uppdateringar om hästarna
*Pass till Visbytravet Exklusive, unikt tipsmaterial, insidesnack mm

Vad är SommarhäSten?
Sommarhästen är ett samarbete mellan Gotlands Travsällskap och 
Visbytravets proffstränare. Som andelsägare får Du chansen till en 
härlig sommar med Trav-touch.  Tävlingsrätten i vardera Sommarhäst 
under perioden 1/6 - 31/10-17 säljs i 100 andelar som vardera kostar 
500 kronor. Varje häst/tränare samlar under perioden poäng enligt 
nedanstående skala. För vinnande stalls andelsägare arrangeras en 
mindre segerfest i november. 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 
2017.

PoängSkala: I varje lopp där en Sommarhäst startar tilldelas den, vid 
prisplacering, poäng enligt skalan 30, 12, 8, 6, 4, 3, 2 samt 1 poäng 
om den fullföljer loppet. 

Så köPer du dIn andel

Andelarna säljs tom 31/5-2017 på 
sommarhästen.nu samt över disk 
på Visbytravets sekretariat och vid 
specifika försäljningstillfällen på 
något av Gotlands ATG-ombud.

tränare och häStar 
SommarhäSten 2017

Henrik Hoffman – Simb Zyper
tel. 0706-691224

Johan Wiman – Minnestads Calais
tel. 0705-627517

Stefan Granlund – Shiraz Chess
tel. 0736-832140

Mikael Cedergren – Muscle Wall
tel. 0707-956616

kontakt

Vill du veta mer om Sommar-
hästen eller Visbytravet är du 
varmt välkommen att kontakta 
Sportchef Simon Röcklinger. 

Simon Röcklinger
0704-865585
simon@visbytravet.se

www.VISBYTRAVET.se

Vinnande tränare erhåller fri 
betäckningsrätt med Pato, 
Perhaps Love, Pojke Kronos 
eller Quevert.
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