REGLEMENT FOR
STALDE OG FÆRDSEL PÅ
BORNHOLMS TRAVBANE

Gældende fra 1.1.2020
Afløser Reglement for staldeanlæg ved Bornholms Travbane fra 2001
Travkalender nr. 1 er altid gældende på banens område.

Administration
Staldenhederne ejes og udlejes af Bornholms Travselskab, der har den fulde dispositionsret.
Bornholms Travselskab udlejer staldenhederne mod betaling af en årlig leje på 1.340 kr. + moms
(år 2019) Lejen pristalsreguleres hvert år og følger Nettoprisindekset (oktober).
Ved lejemålets indgåelse udfærdiges en skriftlig kontrakt mellem Bornholms Travselskab og lejer.
Den årlige leje opkræves i januar måned og skal være betalt senest den 20. februar.
Såfremt leje ikke betales rettidigt, vil Bornholms Travselskab rykke for indbetaling. Hvis lejer
stadig ikke betaler, vil stalden blive inddraget.
Bornholms Travselskab fører en fortegnelse over tildelte stalde og en venteliste til ledige stalde.
Bornholms Travselskab forpligter sig til at holde det samlede staldanlæg forsikret mod brand- og
stormskader.
Lejere
Som lejer kan optages personer med licens til Bornholms Travbane eller hesteejere bosiddende på
Bornholm, der har et ønske om at benytte stalden i forbindelse med løbsdeltagelse eller træning til
løbsdeltagelse på Bornholms Travbane. Lejere skal være medlem af Bornholms Travselskab eller
Foreningen af Travhesteejere på Bornholm.
Udlejning til voksne, hvis barn udøver travsport med pony, kan ske for et år ad gangen med
mulighed for indgåelse af ny aftale, dog går venteliste for travheste forud.
Det er kun lejer, der har brugsret. Det er ikke tilladt at videreudleje stalden til anden bruger. Al
overdragelse og salg af staldenheder kan alene foretages af Bornholms Travselskab.
Lejemålet gælder for 5 år ad gangen, men kan af lejer når som helst opsiges. Ved opsigelse er der
ingen refusion af betalt årsleje.
Inden lejemålets ikrafttræden gennemgår udlejer og lejer stalden. Med mindre andet aftales
overtages stalden i den stand, som den er ved besigtigelsen.
Hvis lejer dør, har Bornholms Travselskab ret til at se bort fra eventuel venteliste i forbindelse med
indgåelse af ny aftale med en ny lejer, hvis Bornholms Travselskab skønner at stalden bør
overdrages til en med personlige og travsportsmæssige relationer til afdøde.
Ved lejemålets udløb gennemgår lejer og udlejer sammen stalden for at aftale eventuelle
vedligeholdelsesarbejder, som lejer skal foretage. I den forbindelses tages der hensyn til almindelige
slitage som følge af naturligt brug.
Såfremt der opstår venteliste på tildeling af stalde, har Bornholms Travselskab ret til at inddrage
stalde, der ikke bruges i henhold til ovennævnte løbs- og trænings formål. Dette vil dog kun ske
efter forudgående henvendelse til lejer.
Alle lejere forpligter sig til, at udlåne staldene til brug ved dyrskue, ridestævne etc.
Udlån foretages alene via Bornholms Travselskab, som får eventuelle indtægter ved udlån.

Indretning og vedligehold
Lejer får brugsret til en staldenhed, bestående af ydervægge, tag, støbt gulv og port.
Desuden forefindes en lysinstallation. Der stilles materialer til rådighed for indretning af spiltove.
Udlejer er forpligtet til løbende at foretage almindelig udvendig vedligeholdelse – herunder maling.
Al indvendig indretning og vedligeholdelse påhviler lejer. Væsentlige ændringer i indretning må
ikke finde sted uden accept fra Bornholms Travselskab.
Det er et krav fra Naturstyrelsen, at der på staldenes yderside ikke må foretages nogen ændringer –
herunder slås søm i, opsættes skilte eller lignende.
Ved ændringer af tag- og vægkonstruktion eller ændringer vedrørende port eller portåbninger og
facader skal der altid før udførelse indhentes tilladelse/godkendelse af Bornholms Travselskab.
Ligeledes skal ændringer af elektriske installationer og brug af elektriske apparater i staldene
godkendes af Bornholms Travselskab.
Lejer er ansvarlig for at stalden og pladsen foran altid holdes i rengjort og ordentlig stand.
Placering af sulkyer på gavlen ved række 7 er kun for lejere i række 7. Der må ikke stå mere end én
række sulkyer/vogne på gavlen. Generelt skal der være så god passage på staldgangene som muligt.
Papiraffald, brugt halm og gødning skal bortskaffes på de dertil indrettede pladser.
Ved skader på staldenheden gennemførers syn og skøn af en repræsentant fra Bornholms Travselskab sammen med lejeren. Eventuelle udbedringer herunder ansvar aftales på dette møde.
Trafikforhold
Staldområdet er en integreret del af Bornholms Travbanes anlæg og er derfor til enhver tid omfattet
af Bornholms Travselskabs dommerkomités myndighed. Uforsvarlig kørsel eller opførsel kan
straffes af dommerkomiteen.
Kørselsretning i staldgange med heste og andre køretøjer er ensrettet mod syd. I staldrække 600 er
indkørsel med køretøjer, dog fra vaskepladsen mod nord. Ved kørsel med hest eller motorkøretøj i
staldområdet skal der udvises udvidet hensyn til såvel dyr som mennesker.
Af- og pålæsning med bil i staldgangene skal ske efter Bornholms Travselskabs fastsatte regler mht.
tidsgrænser m.m. på løbsdage. Indkørsel på staldområdet er forbudt fra 75 minutter før løbsdagens
1. løb til 15 minutter efter afslutning af dagens sidste løb. Al parkering af motorkøretøjer i
staldgangene er forbudt – både på løbsdage og almindelige hverdage. Af- og pålæsning af heste er
forbudt ud for Vægten.
Parkering på området i tilknytning til staldene er på løbsdage forbeholdt hestetransporter og trailere
med startende heste. Al øvrig parkering henvises til parkeringsplads syd for Segenvej.
Færdsel med heste/ponyer i staldområdet skal ske med forsigtighed og langsom skridtende/travende
heste og ponyer skal holde til højre på stier og gange.

Opvarmningsbanen og træningsbanen i skoven
Opvarmningsbanen og træningsbanen bag travbanen kan benyttes til træning
og opvarmning. Ensrettet kørsel med uret på opvarmningsbanen og hold til
venstre for hurtigere gående, hvis du skridter eller kører langsomt. Ensrettet
kørsel på træningsbanen følg skiltningen.
Der må desuden trænes på Trehøjevejen fra 1. oktober til fredag før
Palmesøndag.
Husk altid at tage ned i skridt, når du møder andre i skoven og hold til siden,
også for bagved kommende trafik.
Naturstyrelsens regler for kørsel med travheste er til en hver tid gældende.
Læs mere på
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/almindingen/aktiviteter/
og http://udinaturen.dk/facilitet/Travtræningsbane-i-Almindingen/20482
Ponyer:
Al færdsel på området med ponyer sker under opsyn af en voksen. Opvarmning sker på banen i
folden ved række 4. Hurtige ponyer kan undtagelsesvis varme op på opvarmningsbanen. Ved
ponyløb sker opsamling i folden og ved 3 min. til præsentation køres samlet mod banen.
Løbsbanen:
Der er ensrettet ind-og udkørsel til løbsbanen. Indkørsel sker tættes ved staldene og udkørsel sker
ved traktorpladsen. Banepersonalet skal respekteres. Alle banemaskiner kører i løbsretning. Når
vandvognen er på banen, kører alle ekvipager i samme retning som denne.
Vand & Toilet:
Der er vand året rundt på toilet og håndvask ved Vægten. Det er muligt at for staldlejere at låne en
nøgle til toiletterne mod betaling af depositum.
Materialeforsikring
Materialeforsikring henvises til fællesbestemmelser. Forsikringen opkræves på alle startende heste,
med undtagelse af monté. Præmien andrager 20 kr., som debiteres på ejers konto. Beløbet er tillagt
indskud i løb.

VED AL TRÆNING PÅ BANENS OMRÅDE ER HJELM PÅBUDT
SIKKERHEDSVEST SKAL BÆRES PÅ LØBSDAGE VED AL KØRSEL/RIDNING MED
HEST.

