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Kjære elskere av Drammen Travbane
Ludvig Nilsens Minneløp er kjørt for siste gang – det første og siste
løpet på banen
Ringen er med dette sluttet
Ludvig Nilsen – Drammen Travbanes far – fikk aldri oppleve løp på
banen som han ivret for
Men hans barn og barnebarn har trofast fulgt løpet i alle årene etter –
og nå helt til det siste løpet er kjørt – vi takker dere så mye
Med dette er en epoke over for Drammen Travbane – etter 65 år med
løp på banen
I underkant av 2400 løpsdager er avviklet
115 000 ulike hester har startet på banen siden starten i 1955
Det er mange som på ulike måter har hatt sin tilknytning til banen
Og som har fått et forhold til banen – vi håper et godt forhold
Dette er ikke en dag vi feirer med glitter og fyrverkeri
Dette er en dag med ettertanke og vemod
Flere her i dag var til stede under åpningen 2. pinsedag i 1955
De har fulgt banen fra vuggen til graven
Dagen i dag vil for mange være ekstra sterk
Et ordtak sier at «evig eies kun det tapte»
Vårt håp er dog at minnene om banen i Drammen ikke blir tapt
På vegne av alle som har vært tillitsvalgte, ansatte eller funksjonærer
ved banen, vil jeg takke alle for vår tid.
Vi har forsøkt å gjøre vårt beste – og en verdig avslutning av de tradisjoner banen har å by på.
En stor takk til alle dere som på en eller annen måte har et forhold til
Drammen Travbane.
Med dette vil jeg be om at vår banemester gjennom de siste 35 årene
– Leif Arne Kleven – å sørge for at lysene i banen slukkes etter den nå
siste travdagen.
Hans R. Bakken, daglig leder 21.12.2019

