Nyhedsbrev
1. løbsdag – 31. marts 2018
Udtrukne heste:
Ingen
________________________________________________________________________________
Vand i staldene:
Da det desværre fortsat ser ud til nattefrost, kan vi ikke sætte vand på staldene. Vi kan derfor ikke
love vand på lørdag. Der kan hentes vand ved toiletterne i Vægten. Det er på lørdag tilladt at bruge
dypkoger og anden vandopvarmning i staldene. Vi beklager meget de gener det giver.
Sletning af heste:
Husk at slette din hest, så snart du konstatere den ikke kan starte iht. Travkalender nr. 1. §26, 27 og
28. Dette gøres i kontortid på tlf. 88 112 09 og udenfor kontortid på tlf. 4021 4820.
Forhøjet gebyr for drivning:
Vær OBS på, at alle drivningsforseelser, som minimum takseres efter en 1. præmie på 22.000 kr.
dvs. min. 400 kr.
________________________________________________________________________________
Hesteejerkort, parkering og indkørsel i staldene:
Husk du skal vise dit kort fra Dansk Hestevæddeløb ved indgangen. Der er udstedt 1 kort pr.
abonnement på Væddeløbsbladet, som gælder for 2 personer. Kortet er aktivt såfremt du har betalt
din regning til Dansk Hestevæddeløb. Der udstedes kun 1 kort til samme husstand eller licenskort.
Hvis du, som licenshaver, har problemer med kun at have et kort, så kontakt kontoret, så kan vi
udstede et ekstrakort til Bornholm mod 50 kr, som dækker omkostningerne til kortudstedelsen.
Det er kun tilladt, for andre end hestetrailere og -transporter, at parkere på området mod
fremvisning af parkeringstilladelse. Tilladelsen skal altid ligge i forruden.
Vi har nyt personale, så det vil hjælpe meget, hvis føreren af bilerne i staldindgangen ruller
vinduet ned og viser kort for alle i bilen. Der er meget genskær i ruderne og derfor meget
svært at se ind i bilerne.
________________________________________________________________________________
Prøveløb:
Vi forsøger at afholde prøve- og rutineløb lørdag den 7. april kl. 10 såfremt der er min. 3 heste
tilmeldt prøveløb. Tilmelding til kontoret senest torsdag den 5. april kl. 10.00
________________________________________________________________________________
Licens træning i den kommende tid:
Ponylicenskuskene har sidste træningsdag på:
Mandag den 2. april fra 12-14.00 og søndag den 8. april 12-14.00.
Årets licenskursister træner:
Tirsdag 9/4 - 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 kl. 17.00 til 18.30.
Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning.
Startmelding:
Mandag 9. april kl. 8.30 – 9.30.
Husk mail info@bornholmstravbane.dk
BORNHOLMS TRAVSELSKAB

Thea og Charlotte

888 112 09

