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FORÅRSBREV FRA BORNHOLMS TRAVSELSKAB 2019  

  

Naturstyrelsen oplyser at der skal skoves på træningsbanen strækningen 
Hvilevej fra udkørslen fra travbanen til Åsedamsvej. De beklager de gener det vil 
give. Hvilevej vil blive spærret i perioder og der vil blive opbevaret træ i 
vejsiden.  Det er tilladt for alle at træne i trav på Trehøjevejen frem til fredag før 
palmesøndag. Husk at skridte til/fra træningsbanen. Nærmere info på 
hjemmesiden under Sport – Praktisk om banen til A og B trænere.  
  
Træning på banen: Løbsbanen er åben og bliver ordnet dagligt, såfremt vejret 
tillader det. Banen ordnes ikke søndage. Træningsbanen ordnes efter behov.  
  

Licens træning tirsdage kl. 17-19.30 fra 19. marts-14.maj dog undtaget 2 og 9. 
april. Banen er lukket for anden træning fra ca. 18-19. Licens kursus starter 5. 
marts.  
  
Ponyklubben holder Travskole for nye og gamle elever følgende dage: 
Lørdage 9, (kun teori) 16, 23 og 30 marts samt 6. april (efter prøveløb) alle dage 
kl. 10-13 i Vægten/Vip Loungen. Banen er lukket fra ca. 11.30-13 dog undtaget 9. 
marts.  
  
Vaccination, ejerforhold og træningslister skal være i orden: Husk nye 
regler for vaccination fra 1.1.2019. Opfylder din hest ikke reglerne, kan den ikke 
anmeldes til start, ligesom den ikke må være på travbanen. Træningslister skal 
til hver en tid være opdaterede og ejerforhold på plads før du anmelder din hest. 
Du skal altid kontakte kontoret eller DTC, når du får en ny hest i stalden eller 
sender en væk, så din træningsliste altid er korrekt. Modtager du en udenlandsk 
hest, så kontakt straks DTC for ejerskifte, import eller midlertidigt ophold samt 
registrering på træningsliste. Heste der ikke opfylder ovennævnte kan ikke 
anmeldes til start.     
  

Nøgle til toilet: Staldejere kan få en nøgle til toilet ved Vægten mod betaling af 
800 kr. hvoraf de 500 kr. er depositum. Kontakt kontoret.  
  

  

 Travsport – Bornholms nationalsport. Støt vores sponsorer – de støtter os    



 

 
 
Syn af sulky sker af Hesteejerforeningen på banen søndag den 31. marts fra kl. 
10-12 og 6. april fra kl. 8.00 til 10.00. Husk at alle sulkyer, der anvendes til løb 
skal godkendes.  
 

Anmeldelse: Sker på info@bornholmstravbane.dk eller tlf.  888 112 09. Der er 

prøve- og rutineløb lørdag den 6. april kl. 10.00. Anmeldelse hertil er onsdag den 

3. april kl. 8.30-9.30.   

Der er sæsonpremiere lørdag den 13. april kl. 12.55. Anmeldelse hertil er 
mandag den 8. april kl. 8.30-9.30.   
  
Kalender nr. 1 udkommer kun i e-udgave. I Vægten og på kontoret kan du få en 
papirudgave. Bemærk rettelse til særlige bestemmelser Bornholm. 
Materialeforsikring koster 20 kr. fra 1. maj 2019.  
  

Indkørsel på staldterrænnet på løbsdage. Indkørsel er kun tilladt mod 
forevisning af gyldigt adgangskort.   
  

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 2019 er:  

Entré:  50 kr.     Sæsonkort: 400 kr.     Unge under 18 år: gratis adgang.  
Sæsonkort kan købes på vores hjemmeside bornholmsbrandpark.dk – køb billet. 
DTC-adgangskort er gyldigt, når der er betalt for Væddeløbsbladet.  
  

Abonnement på program 2019: 850 kr. Kontakt kontoret.  
  
Travhilsen  
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 – indtil 1. april lukket fredag.  

http://www.bornholmsbrandpark.dk/
http://www.bornholmsbrandpark.dk/

