
Nyhedsbrev  Sæson 2020 April 
 

Covid-19 har ændret verden og dermed også travsporten på Bornholm. 

Vi ved endnu ikke hvornår vi starter sæsonen på Bornholm, men en ting er sikkert det bliver ikke, 

som vi gjorde før. Vi må forvente at det bliver uden tilskuere til at starte med og når det bliver med 

tilskuere, er det formentligt med væsentligt færre end tidligere. 

Husk at orientere dig på hjemmesiden om de daglige opdateringer der kan være. Vi opdaterer 

løbende under ”Vigtig information Corona / Covid 19” på forsiden og under Sport ”Praktisk om 

banen til A og B trænere” 

 

Nyt fra kontoret: 

Thea er hjemsendt og kontoret er derfor ikke åbent hele tiden. Kontakt os gerne på telefon og mail. 

Tine Nilsson fra DTC deler nu kontor med os. Så har du DTC-opgaver så kan de løses her lokalt. 

Når vi starter op igen, er kontortiden er 9-12 mandag-torsdag, så længe vi har weekend løb. 

Nyt om banerne: 

Banerne ordnes ikke fredage og søndage.  

Frem til sæsonstart vil løbsbanen have træningstid:  tirsdag, onsdag og torsdag fra 14.30-18.00 samt 

lørdag fra 9-12. Det indebærer at der er vandet og slæbes løbende. 

 

Hesteejerforeninger syner sulkyer: 

Lørdag den 25. april på følgende tider: 

Række 4+5+6  Kl. 9-9.45 

Række 2+3   Kl. 9-9.45 

Række 1+7   Kl. 10.30-11.15 

Sulkyerne placeres udenfor din stald og synsfolkene kommer rundt.  

Alle sulkyer skal være synet før de benyttes i løb. 

________________________________________________________________________________ 

Licens træning i den kommende tid: 

Årets licenskursister træner på banen: Torsdag 23.4 og tirsdage 28. april, 5. og 11. maj. ca. kl. 

18.30-19.30. Licensprøve den 14. maj. 

Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning. 

_______________________________________________________________________________ 

Til Staldlejere: 

Vi har haft besøg af DTC’s SIBA (Sikre baner) udvalg lige før påske. De konstaterede, at vi har 

nogle generelle mangler i staldene, som lejerne kan gøre bedre. Det er følgende: 

Hold rent, fej støv og møg ned fra vægge og lofter samt gødning væk. Udskift karabinhager til 

sikkerhedshager i den ende, der sættes i hestens grime. Reparer skader i stalden, så ingen kan 

komme til skade. Tænk over hvad du har hængt op – sidder det hensigtsmæssigt i forhold til risiko 

for uheld. Reparer også lampeskærmen i loftet, når den er ødelagt. Hold rent uden for din stald.  

Startmelding kan blive med meget kort varsel, når vi kender 1. løbsdag. Der vil komme nye 

propositioner og evt. rettelser til starttid og løbsdage.  

Har du hest der er klar til prøveløb, så kontakt kontoret, så afholder vi et udenfor løbsdage.  

Det vil ikke længere være muligt at anmelde i postkassen på banen. 

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Charlotte     
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