Mölndal 2017-08-07

Åby Stora Pris
PRESSACKREDITERING
Lördag 12 augusti 2017. Första start kl 14.45.
På lördag är det dags för årets upplaga av Åby Stora Pris. Namnen i årets startfält är: B.B.S
Sugarlight – sagohästen från Fredrikstad kommer åter till Åbyovalen, från 2014 minns vi den
storslagna triumfen i självaste Olympiatravet. Canari Match och Whitehouse Express – Daniel
Redéns spännande duo. Volstead – tränas av Stefan Melander som fick en inbjudan efter den
imponerande segern i E.J:s Guldsko. Muscle Hustle – Robert Berghs talang är årets hemmahopp
som imponerat stort på slutet. Turno di Azzurra – vann tidigare i år Bjerke Cup i två raka heat
och har visat att han klarar förutsättningarna i Åby Stora Pris. De två sista hästarna in blev rutinerade
12-åringen Nahar (Robert Bergh) och finske Midnight Hour (Ossi Nurmonen).
Välkommen till våra pressrum som tillfälligt ligger i Restaurang Pegasus (bord 802-806) för
skrivande journalister samt på ÅbyTravets kontor för fotografer. Detta pga av ombyggnation.
Anmäl dig för ackreditering till ÅbyTravet senast onsdag 9 augusti till Charlotta Blixt på telefon
031 - 706 66 06 eller mail charlotta.blixt@aby.travsport.se
Vid ankomst anmäler sig ackrediterade journalister och fotografer hos pressvärden utanför
ÅbyTravets kontor.
Lunchlåda kan uthämtas mot matbiljett som du får av pressvärden vid ankomst. Prata med
pressvärden för mer information.
Parkering sker vid stora gratisparkeringen med infart från Idrottsvägen.
Fotoväst hämtar du ut hos pressvärden. Fotografer utan särskild fotoväst tillåts inte på banan eller
innerplan. Fotovästen återlämnas i pressrummet på kontoret.
Tidsprogram lördag 12 augusti
12.00
Entrén och pressrummet öppnar
14.00
Åby Lilla Pris
14.45
Start lopp 1
16.05
Invigning
16.20
Start lopp 5 – V75-1 (Åby Stora Pris, heat A)
17.50
Start lopp 9 – V75-5 (Åby Stora Pris, heat B)
19.10
Start lopp 12 (Åby Stora Pris, eventuellt skiljeheat)

Välkommen till Åby Stora Pris!

Jon W Pedersen, sportchef

