
Nyhedsbrev  Sæson 2020 
 

Bornholms Travselskab inviterer til møde mandag den 16. marts kl. 19.00.  

(Fællesspisning kl. 18.00 80 kr. for dagens ret + 1 øl/vand.) Alle er velkommen.  

Her vil du få information om nyt for sæson 2020 om præmiesummer, mesterskaber, banen og 

lignende. Klaus Storm, DTC fortæller om avl. Se vedhæftede. Husk at melde til. 

___________________________________________________________________________ 

Nyt om banerne: 

Løbsbanen ordnes frem til sæsonstart alle hverdage til kl.15 og i weekender fra kl. 10-12. Der 

lægges ny belægning på i uge 12. Nærmere besked følger på hjemmesiden.  

Der ændres retning på træningsbanen fra mandag den 16. marts. Det er rettet i 

Staldreglementet, som vedhæftes her.  

Desuden er der opsat en lampe på gavlen af garagen - når den er tændt er baneforvalteren på 

træningsbanen. Så har du en hest der ikke er glad for traktorer, så vent med at køre ud, til han er 

retur. Træningsbanen ordnes dagligt. Husk at Trehøjevejen må køres på til den 5. april. 

 

Travskoledage: 

Vi afvikler Travskoledage med prøve- og rutineløb i sulky og monté samt ponyløb følgende dage: 

 

Lørdag den 4. april kl. 10.30.  Anmeldelse torsdag den 2. april inden kl. 10  

Lørdag 16. maj kl. 10.30  Anmeldelse senest torsdag14. maj inden kl. 10 

Lørdag 27. juni kl. 10.30  Anmeldelse senest torsdag 25. juni inden kl. 10 

Lørdag 10. september kl. 10.30 Anmeldelse senest torsdag 8. september inden kl. 10 

 

Dagene kan aflyses ved for få anmeldelser og dårligt vejrlig.  

På dagene kan der også være autostartsprøver. 

________________________________________________________________________________ 

Syn af sulkyer: 

Alle sulkyer skal være synet før de benyttes i løb. Hesteejerforeningen syner sulkyer: 

lørdag den 28. marts og 4. april fra 9-11.  

________________________________________________________________________________ 

Ponylicens: 

Ponyerne træner på banen Lørdag den 14, 21. og 28. marts fra kl. 11.30-13. Løbsbanen er lukket for 

anden træning i denne periode. 

________________________________________________________________________________ 

Licens træning i den kommende tid: 

Årets licenskursister træner på banen: Tirsdage 31. marts, 7, 21, 28. april, 5. og 11. maj. ca. kl. 

17.00 til 18.00. Licensprøve den 14. maj. 

Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning. 
_______________________________________________________________________________ 

Husk: 

At opdatere træningslister, have styr på vaccinationer og få synet din sulky før sæsonen 

starter. 

Startmelding til 1. løbsdag 11. april og Travskoledag 4. april 

Torsdag 2. 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

