
Nyhedsbrev 
Prøveløbsdag – 6. april 2019 

 

Syn af sulkyer: 

Alle sulkyer skal være synet før de benyttes i løb. Hesteejerforeningen syner sulkyer lørdag den 6. 

april fra 8-10. Husk at der fra 1. maj er ændringer i dækning og præmie til materialeforsikring. 

Præmien bliver 20 kr. Nærmere information om dækning og forsikringsvilkår fås hos 

Hesteejerforeningen. 

________________________________________________________________________________ 

Startvognsprøver: 

Lørdag den 6. april kl. ca. 11 er der startvognsprøve for interesserede. Er der mange interesserede 

vil der være igen kl. 11.10. 

Træningsbanen: 

Der er skovet på Hvilevej mod Åsedamsvej. Mandag formiddag bliver alle stammer etc. trukket ud 

på Hvilevej og lagt omkring udkørslen til træningsbanen ligesom det der allerede ligger der. 

Hvilevej er derfor lukket mandag fra morgen til over middag. Materialet bliver lagt der fordi der er 

plads og for at samle det så alle kan se det, også når vognmanden kommer og henter. Så man ikke 

kører ud og bliver blokeret. Alt hentes tidligst efter påske - dato ukendt.  

 

Kuskekommentarer til Fast Track: 

Kim Hansen er ny eksperttipper for Fast Track til Bornholm. Han indhenter også kuske- og 

trænerkommentarer. Vi håber at I tager godt i mod ham, når han henvender sig. 

 

Sletning af heste og kuske/rytterændringer: 

Husk at slette din hest eller foretag kuske/rytterændring, så snart du konstaterer 

hesten/kusken/rytteren ikke kan starte iht. Travkalender nr. 1. §26, 27, 28 og 29. Dette gøres i 

kontortid på tlf. 888 112 09 og udenfor kontortid på tlf. 4021 4820. 

________________________________________________________________________________ 

Hesteejerkort, parkering og indkørsel i staldene: 

Husk du skal vise dit kort fra Dansk Hestevæddeløb ved staldindgangen.  

Hvis du, som licenshaver, har problemer med kun at have et kort, så kontakt kontoret, så kan vi 

udstede et staldkort til Bornholm mod 50 kr, som dækker omkostningerne til kortudstedelsen. 

Staldkort kan kun købes på kontoret. 
Det er kun tilladt, for andre end hestetrailere og -transporter, at parkere på området mod 

fremvisning af parkeringstilladelse. Parkeringstilladelser udstedes på kontoret. 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. 

________________________________________________________________________________ 

Licens træning i den kommende tid: 

Årets licenskursister træner: Tirsdage 16/4 -23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 ca. kl. 17.30 til 18.30.  

Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning.  

Startmelding 1. løbsdag:  

Mandag 8. april kl. 8.30 – 9.30.      Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

