Nyhedsbrev
26. løbsdag – 13. oktober 2018
Udtrukne heste:
Ingen
Vigtig meddelelse til alle specielt trænere og kuske:
Forsøget fortsætter resten af sæsonen
Lørdag den 6. oktober ændrer vi kørsel med traktor og vandvogn på banen.
Det betyder at alle traktorer og vandvogn kun kører i løbsretning.
Før løbene: Traktorer og vandvogn kører kun i løbsretning.
Så orienter dig og kør samme vej som vandvognen eller vent til den har passeret.
Se om der kommer traktor i yderbanen, når du kører ind på banen.
Husk at orienterer dig om traktor og vandvogn kommer imod dig.
Mellem løbene: Så snart feltet har passeret traktorpladsen på sidste omgang kører traktor/vandvogn
ud i løbsretning, dog tages der hensyn til ekvipage, som eventuelt vælger at opgive.
Bemærk - Traktorerne kører i ydersporet den første omgang i løbsretning.
Når du kører af banen, vil traktor/vandvogn komme i løbsretning. Benyt gerne traktorpladsen ved
udkørsel.
Når du kører ud for at varme op lige efter et løb, henstiller vi derfor til at du kører ud i løbsretning
eller venter til traktor/vandvogn har passeret.
Ændringen er et forsøg, som gerne skulle få banepasningen til at glide bedre, specielt de dage vi
kun har 18 min. mellem løbene.
Forsøget fortsætter resten af sæsonen
________________________________________________________________________________
Bankospil:
Tirsdag den 16. oktober er der spisning og bankospil på Bornholms Brand Park kl. 18.00. Vi spiller
11 bankospil og Maxi. Tilmelding til kontoret eller i Vægten den 13. oktober. Billetter kan købes på
banen lørdag. Fine præmier. Alle er velkommen.
________________________________________________________________________________
Resteparty:
Cafe Travbanen byder traditionen tro på:
Resteparty i Spillehallen lørdag den 20. oktober - fra 1 time efter sidste løb.
Prisen er 70 kr. pr kuvert og billetter kan købes på lørdag i baren.
Restauratøren siger tak for i år og håber I har lyst til en hyggelig stund på den sidste travdag.
Startmelding:
Mandag 15. oktober kl. 8.30 – 9.30.
info@bornholmstravbane.dk tlf. 888 112 09
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