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FORÅRSBREV FRA BORNHOLMS TRAVSELSKAB 2018
Nu nærmer det sig sæsonstart og banen er fortsat ikke åben for træning. Banen
vil blive åbnet, når der er kommet belægning på, hvilket tidligst bliver i uge 12.
Vi vil skrive på hjemmesiden, så snart banen er åben. Vi ved det ikke er optimalt,
men vi er desværre ikke herre over vejret. Hvorvidt vi bliver nødt til at udsætte
1. løbsdag afgøres onsdag den 21. marts og offentliggøres på hjemmesiden.
Træningstider: Når banen er klar bliver den ordnet i dagtimerne samt tirsdage
kl. 17-19 og lørdage: kl. 10-12, såfremt vejret tillader det. Onsdag formiddag er
fortsat arbejdsdag og banen er derfor lukket for træning.
Syn af sulky sker af Hesteejerforeningen på banen lørdag den 17. marts fra kl.
10.30 til 12.00 og lørdag den 24. marts kl.12.00-13.30. Husk at alle sulkyer der
anvendes til løb skal godkendes.
Anmeldelse: Såfremt vejret vil er der sæsonpremiere lørdag den 31. marts kl.
12.30 anmeldelse sker torsdag den 22. marts kl. 8.30-9.30.
2. løbsdag er lørdag den 14. april - her er der anmeldelse mandag den 9. april.
Husk: Træningslister skal oplyses til banens kontor. Så har du ikke ajourført
din træningsliste, så skynd dig at gøre det. Ellers risikere du at din hest ikke kan
anmeldes. Du skal altid huske at kontakte kontoret, når du får en ny hest i
stalden eller sender en væk, så din træningsliste altid er korrekt. Desuden skal
ejerforhold og vaccination være i orden. Heste der ikke opfylder ovennævnte
kan ikke anmeldes til start. Bemærk at import af heste, herunder midlertidigt
ophold, nu har længere ekspeditionstid både her i Danmark og i udlandet.
Til kuske og aktive: Kuskekommentarer til tips og hjemmeside. Send
fremover gerne dine kommentarer til: info@bornholmstravbane.dk, så vi kan
give spillerne en god service. Husk fortsat at køre i vindercirklen hurtigt, når I er
udråbt som vinder af et løb. Kør ikke i løbstempo på staldterrænnet specielt
rundt hjørnet ved række 2 og 4 kan der køres for stærkt.
Kalender nr. 1 udkommer kun i e-udgave. I Vægten kan du få en papirudgave,
så længe lager haves.
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Ponyklubben holder undervisning for nye og gamle kuske på følgende
dage:
Søndag 25. marts, lørdag den 7. april og søndag den 15. april. kl. 10-14.
25 marts skal ponyerne måles og der skal laves målerkort. Der kommer
ponymåler fra DPVF. Der vil ikke være kørsel på banen den 25. marts.
Den 7. og 15. april kan banen være lukket for anden træning fra kl. 12.3013.30. Har du en flink pony, du vil låne ud til de nye ponykuske og rytter, så
giv besked til Inga på tlf.nr. 2095 8080.
Ponyklubben arrangerer DM i ponymonte den 30. juni og skal i den
forbindelse bruge opstaldingspladser på banen og privat. Vil du hjælpe så
giv lyd til ponyklubben.

Indkørsel på staldterrænnet på løbsdage. Der kommer nyt personale ved
staldindgangen. Så vi beder alle førere af biler have gyldigt adgangstegn til alle
passagerer i bilen klar til fremvisning hos kontrolløren. Så vil kontrollen foregå
mere smidigt for alle parter.
Parkering. Det er kun tilladt for hestetrailere og –transporter at parkere på
området ved opvarmningsbanen samt oven for ”tyrestaldene”. Personbiler uden
særlig parkeringstilladelse henvises til den modsatte side af landevejen. Husk at
parkering sker på eget ansvar. Særlig parkeringstilladelse fås ved henvendelse
til kontoret.
Entré 2018 er:
Entré: 50 kr. Sæsonkort: 400 kr. Unge under 18 år har gratis adgang.
Sæsonkort kan købes på vores hjemmeside bornholmsbrandpark.dk – køb billet.
DTC-adgangskort er gyldigt, når der er betalt for Væddeløbsbladet.
Borde under halvtaget er det muligt at reservere fast. Prisen er 1.200 kr. for
hele sæsonen. Der må fremover ikke være stole og borde på flisegangen. Det er
ikke tilladt at reservere borde før løbsdage ved at lægge duge og andet på
bordene. Reserver dit bord ved at kontakte kontoret på 888 112 09.
Med ønsket om en god sæson
BORNHOLMS TRAVSELSKAB
Thea og Charlotte
www.bornholmsbrandpark.dk Mail: info@bornholmstravbane.dk
Tlf. 888 112 09 (akutte henvendelser og sletning af heste mobil 4021 4820)
Kontoret træffes bedst hverdage fra 9-12.
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