
Nyhedsbrev 
6. løbsdag – 18. maj 2019 
 

Udtrukne: 

Conrad Silk.  Prop 9. er ophævet, da der køres 8 afdelinger af DM. 

 

Nye regler for ind- og udkørsel fra banen: 

Fra lørdag den 18. maj bliver der ensrettet kørsel til og fra banen. Indkørsel som vi altid har gjort 

tættest med staldene. Udkørsel er fremover kun ved traktorpladsen. Skift først kusk etc. efter at 

banen er forladt. Se vedhæftede kort. 

 

Havemarked 18. maj 10-16: 

Grundet havemarked er parkering bag restauranten og ved staldindkørselen den 18. maj begrænset. 

Vi henviser til den anden side af landevejen. 

________________________________________________________________________________

Banen er lukket for opvarmning lørdag: 

Banen er lukket for opvarmning kl. 11.45-11.55 når der er ponyløb og fra kl. 12.30-12.40 når der er 

præsentation af kuskene til DM. 

 

Licens træning i den kommende tid:  

Tirsdag den 21. maj er der licens prøve ca. 17.00-18.30 

Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning. 

________________________________________________________________________________ 

Travskoledag 25. maj: 

Der afvikles prøve- og rutineløb lørdag den 25. maj fra kl. 12.30. Der afvikles både sulky og 

monteløb. Er der interesse for præmieløb for 2-4 årige heste, laver vi også dette. Anmeldelse 

torsdag den 23. maj fra 8.30-9.30. Travskoledage er for alle, som vil have mere rutine, hvad enten 

der et kuske, ryttere eller heste. Samtidig krydres dagene med undervisning/foredrag og ponyløb. Så 

vi håber det bliver gode sociale dage fremover. Kiosken har åbent den 25. maj og der er åbent i 

spillehallen, så der kan følges med i de svenske løb. Næste Travskoledag bliver den 15. juni.  

________________________________________________________________________________ 

Foredrag om græs og fordring: 

Lørdag den 25. maj kl. 10-12 i VIP Loungen med landbrugstekniker Lars Andersen, DLF 

Trifolium. Alle er velkommen. Ingen tilmelding. 

________________________________________________________________________________ 

Mesterskaber: 

Liste over anmeldte heste til mesterskaber er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

 

Startmelding Travskoledag lørdag den 25. maj 12.30 

Torsdag den 23. maj kl. 8.30-9.30 

Startmelding 7. løbsdag fredag den 31. maj:  

Torsdag 23. maj kl. 8.30 – 9.30.       

Startmelding til onsdag den 5. juni  

Tirsdag den 28. maj kl. 8.30-9.30 

Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

