
Nyhedsbrev 
23. løbsdag – 28. september 2019 
 

 

 

Udtrukne: 

Kils Titan, Woody Hoyt, Oak New og Sarah B J 

________________________________________________________________________________ 

Kørsel på staldterrænnet: 

Vi minder om at det ikke er tilladt at køre med biler og transporter på staldterrænnet fra 75 minutter 

før 1. løb til 15 minutter efter sidste løb.  

Mange overholdt ikke dette sidste løbsdag og det gav færdselsproblemer. Så vis hensyn og kør ikke 

ind i denne periode. Det er svært for specielt de i række 7 at komme ud og ind med deres heste, når 

ikke tiden respekteres. Er der kø undlad at køre ind, men vær sød at læsse af ved trailer-parkeringen. 

________________________________________________________________________________ 

DTC meddeler: 

Der indhentes behandlingsjournaler på alle startendende i Golden League finalen og 3 års 

mesterskab. Trænerne skal indsende journalerne til DTC senest torsdag den 26. september. 

________________________________________________________________________________ 

Enkeltvis præsentation: 

Der er i 3 års mesterskabet i dag enkeltvis præsentation. Vi beder deltagerne holde 40 m afstand. 

_______________________________________________________________________________ 

Knæk Cancer Trav 5. oktober: 

Denne dag giver travselskabet 50% af entreindtægten til Knæk Cancer. Der er kagekonkurrence, 

bankospil, motionsløb hvor du kan gå eller løbe og ponyridning ligeledes til fordel for Knæk 

Cancer. Vi opfordrer alle til at bidrage til dagen. Det kan være at byde på en kage ved 

kageauktionen, tilmelde hele stalden til motionsløb/gang eller donere ærespræmien til det gode 

formål. Hvis vi alle bidrager med lidt, bliver det til meget. Vil du hjælpe med at afvikle banko eller 

motionsløbet eller har en god ide til yderligere aktivitet, så giv gerne lyd.  

________________________________________________________________________________ 

Kørsel i skoven og pasning af banen: 

Vi minder om at det fra 1. oktober igen er tilladt at træne på Trehøjevejen. 

Løbsbanen og træningsbanen passes, så vidt vejret tillader det dagligt, dog ikke fredage, søndage og 

ved afvikling ferie. 

Fra uge 43 er der træningsdage på løbsbanen onsdage 15-17 (så længe det er lyst) og lørdage 9-11. 

 

Startmelding til lørdag den 5. oktober kl. 11.00: 

 

Mandag d. 30. september kl. 8.30-9.30 

 

på mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

