
Kære travvenner 

Jeg håber, at I nyder det spirende forår trods pandemiens mange følgevirkninger i 

Danmark og den øvrige verden. 

I lyset af den alvorlige situation om Covid-19 har Dansk Hestevæddeløb valgt at aflyse alle 

travløb frem til 26. marts. En aflysning, som er i harmoni med andre aflysninger af 

arrangementer i sportens og kulturens verden. Det er en beslutning, som har min fulde 

opbakning. 

Lokalt er Travselskabets generalforsamling udskudt til den 8. april 2020. Desuden er 

diverse arrangementer og møder aflyst indenfor den bornholmske travsport. Det mange nu 

spekulerer på, er om sæsonpræmieren på Bornholms Brand Park bliver afviklet som 

planlagt den 11. april, men det kan vi endnu ikke give svar på. 

Sammen med Dansk Hestevæddeløb følger vi udviklingen samt myndighedernes råd og 

vejledning. Naturligvis melder vi ud, så snart der er taget en beslutning. 

Det var ærgerligt, at vi måtte aflyse vores informationsmøde. Vi vil nu på anden vis holde 

jer opdaterede frem til en forhåbentlig snarlig start på travsæsonen 2020. 

På det planlagte informationsmøde havde vi, udover at give viden om travopdræt samt 

information om den forestående travsæson, også påtænkt at gøre lidt reklame for 

medlemskab af Bornholms Travselskab. Jeg mener, at Travselskabet er og bør være det 

sted, hvor man er med til at præge Bornholms Travsport og derigennem også Dansk 

Travsport. Desuden er det vigtigt for vores indflydelse og anerkendelse overfor 

omverdenen, at vi har en stor medlemsskare bag vores mandat. Vil du Bornholms og 

Dansk Travsport nu og ikke mindst i fremtiden, og hvis du ikke allerede er i vores 

medlemskartotek, så vil vi med glæde sige velkommen til dig i Bornholms Travselskab. 

Det kræver blot en henvendelse til vores kontor tlf. 88811209 eller mail 

info@bornholmstravbane.dk 

Som bekendt har vi været nødsaget til at udskyde den ønskede baneomlægning fra 2020 

til 2021, men processen står ikke stille. Pt. er vi inde i fasen med ansøgninger til de 

involverede myndigheder, som forløber planmæssigt med den tid sådan en proces tager. 

 

 

                     De bedste travhilsener 

                     Egon Jensen 
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