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Generel orientering
”Reglement for Stalde og Færdsel på Bornholms Travbane” er gældende 
for stalde samt al færdsel på baner og staldterræn. Du finder det på 
banens hjemmeside under Sport – Praktisk om Banen til A og B trænere. 
Nyhedsbreve udarbejdes af banens Sekretariat og fungerer som 
kommunikation. Du finder det på banens hjemmeside under Sport eller 
som opslag i Vægten på løbsdage.
Kuske/ryttere, trænere, hesteejere er pligtige til at gøre sig bekendt med 
begge publikationer.

April Lørdag 11.  12.45   Revisorfirmaet Dunk Pedersens  
Åbningsløb - Påsketrav

 Lørdag  18.  11.00 
 Lørdag 25.  12.45  Golden League præsenteret af  

Bornholms Brand, BornFiber & Inhouse

Maj:   Lørdag  2. 12.55 
 Lørdag 9.   11.00  Golden League præsenteret af  

Bornholms Brand, BornFiber & Inhouse
 Tirsdag  19. 17.00 
 Fredag  22. 18.30 PL Entreprise Erling Rügge Memorial 

Juni:   Fredag 5.  15.45  Grundlovsdag - De 3 Pionerer  
– Niels Mikkelsens Mindeløb -

     Golden League præsenteret af  
Bornholms Brand, BornFiber & Inhouse

 Tirsdag 9. 18.15
 Tirsdag  16.  18.15  60 års Fødselsdagsløb  

– Coop Hoppemesterskab
 Tirsdag 23. 17.00  Skt. Hans
 Tirsdag 30. 18.15 

Juli:  Tirsdag 7. 18.15  Golden League præsenteret af  
Bornholms Brand, BornFiber & Inhouse

          Tirsdag 14. 17.00 Calles Cup
           Tirsdag 21. 19.00  Bornholm.nu Montemesterskab  

- Bornholm.nu Supersprint
 Tirsdag 28. 18.15 Knud Jensen & Søns 4 års mesterskab

August:  Tirsdag 4. 18.15 
 Tirsdag 11.  17.00 Rønne Revision BM-udtagelsesløb 
     Søndag 23. 12.30  Rønne Revision Bornholmsmesterskab 

September: Tirsdag 1. 18.15
 Tirsdag  8.  18.15 Bornholms Tidendes Stjerneløb 
         Tirsdag   15.  17.00 
 Lørdag 26.  11.00  Golden League Finale præsenteret af 

Bornholms Brand, BornFiber & Inhouse
    – Svaneke Bryghus 3 års mesterskab

Oktober: Lørdag 3.  11.00  Knæk Cancer
 Lørdag  10.  12.55 Halloween
 Lørdag  17.  12.55 Sæsonfinale – Thors Mindeløb

26 løbsdage + Havemarked 22. maj og Bilens Dag 5. juni.

Ret til ændringer forbeholdes

Bornholms Brand Park
Bane: Segenvej 41 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 888 112 09

Kontor: Rønnevej 1 Kontortid: Hverdage 9-12
E-mail: info@bornholmstravbane.dk · www.bornholmsbrandpark.dk

Særlige bestemmelser
Bornholms Travselskab 2020

Præmiesummer
Følgende er gældende i alle løb med én betalingstermin:
I løb, hvor der startmeldes 10 heste eller derunder, udsættes 5 præmier.
I løb, hvor der startmeldes 11-13 heste, udsættes 6 præmier.
I løb, hvor der startmeldes 14-15 heste, udsættes 7 præmier.

Materialeforsikring
Materialeforsikring henvises til fællesbestemmelser. Lokalt gælder dog: 
Præmien udgør 20 kr. 
Sulkyer skal synes af en repræsentant fra Hesteejerforeningen før brug. 
Skader SKAL beses af en person fra Hesteejerforeningen på skadesdagen. 
Der udbetales max kr. 4.000 inklusive moms pr. hjul. Der udbetales 
max kr. 20.000 inklusive moms for totalskade. Ved totalskade overtager 
Hesteejerforeningen, den skadede sulky, med mindre andet aftales. 

Prøve- og rutineløb
Indskud i prøve- og rutineløb er 0 kr. Her betales alene materialeforsikring 
20 kr.

Bornholmerløb
Hestene placeres i løbene efter sekretariatets skøn, udelukkende under 
hensyntagen til hestens startpræmiesum. Efter inddeling foretages 
lodtrækning om startpladser.

Mødetid på løbsdagen
Transporter og andre køretøjer må ikke senere end 75 minutter før 1. løbs 
start og indtil 15 min. efter sidste løb forefindes på staldterrænet.

Præsentation
Præsentation påbegyndes ved indgangen til Hammersøsvinget og sker i 
2. spor.

Begrænsninger
Deltagerantal
I voltestart kan der højst starte 6 (3+3) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 5 heste i én række.
I autostart på distancen 1860 meter eller kortere kan der max. starte 10 
heste, dog 12 i løb med forfeit.
I autostart på distancen 2160 meter eller længere kan der starte 12 heste.

Placering i autostart
Ekvipager i 2. række bag startvognen kan ikke frit vælge spor. 
Ekvipager i 3. række bag startvognen kan vælge spor på følgende måde:
Ekvipage med startplads 11 kan frit vælge mellem spor 1 og 2. Ekvipage 
med startplads 12 kan frit vælge mellem spor 3 og 4. 
Udgår to heste i 2. række, kan hest 12 ikke vælge spor. Udgår tre heste i 2. 
række, kan hverken hest 11 eller 12 vælge spor.
Startvognen er placeret ca. 200 meter fra startstedet.
Ekvipagerne skal være på plads 75 meter før startstedet.

Monté
I voltestart kan der højst starte 8 (4+4) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række.
Ekvipage med startplads 9 kan frit vælge mellem spor 1 og 2.
Ekvipage med startplads 10 kan frit vælge mellem spor 3 og 4.
Ekvipage med startplads 11 kan frit vælge mellem spor 5 og 6.
Ekvipage med startplads 12 kan frit vælge mellem spor 7 og 8.
Vejning 
Alle ryttere, som gennemfører løb, tilbagevejes straks efter løbet 
i Vægten, vinderen/1. hest over mål dog i vindercirklen. Det er 
hesteejerens ansvar at stille med hjælper til at holde hesten under 
vejningen. Dette gælder ligeledes i montéprøveløb.

Liniestart 
Ved 1 min. til start samles ekvipagerne ved indgangen til svinget (ca. 120 
m bag startstedet) før respektive startsted, hvor voltning påbegyndes. 
Der voltes med max 5 heste i hver volte, der i løb med 12 ekvipager 
ser således ud: 5-4-3-2-1, 10-9-8-7-6 og 12-11. 2. volte volter et par 
hestelængder foran 1. volte og tæt på 1. volte.
Når der annonceres: Til Start, begynder ekvipagerne at køre/ride i 
løbsretningen i deres respektive startspor i en vifte. Master starter i 
præsentationstempo og øger jævnt farten frem mod startstedet. Master 
må ikke passeres før startstedet nås. 

Ved al træning på banens område er hjelm påbudt. 
Sikkerhedsvest skal bæres på løbsdage ved al kørsel/ridning med hest.


