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Travsport – Bornholms nationalsport. Støt vores sponsorer – de støtter os   

 
Retningslinjer for afvikling af løb på Bornholms Brand Park 2. maj 2020 
 
Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes.  
Er du eller en i din familie syg, så bliv hjemme.  
Vask hænder i sæbe tit eller brug håndsprit 
Host/nys i ærmet – ikke i hånden.  
Undgå håndtryk, kindkys, kram – begræns den fysiske kontakt 
Undgå at røre øjne, næse og mund.  
 
Husk at holde afstand og pas på hinanden - max 10 personer samlet 
 
De aktive må kun være i egen stald. Omklædning sker i bil eller egen stald.  Desuden: 
 

• Kun heste, der skal starte på dagen, må medbringes. 
• Hovedindgangen afspærres – publikum ingen adgang 
• Staldindgangen åbner kl. 9.00 og bemandes med vagter fra sikkerhedsfirma  
• Indgang på området kun for følgende med startheste på dagen: 

Kuske, der skal køre på dagen.  
Trænere af heste, som ikke er kuske, tæller som en staldmand. Staldmænd skal følges 
med træneren/hesten. Der må maksimalt være følgende antal staldmænd med 
startheste, men gerne færre: 
Op til 2 heste  1 staldmand 
3 til 4 heste 2 staldmænd 
5 heste og mere  3 staldmænd 
Desuden officials og akkrediterede journalister. 
Navneliste tjekkes af – Står du ikke på listen – ingen adgang 

• Nummerskilte udleveres ved staldene. Afleveres rengjorte og ophængte i Vægten 
• Under løb må staldmand til de startende heste være i skovsvinget med behørig afstand. 
• Øvrige skal opholde sig i deres egne stalde - bænkebordesæt må ikke benyttes. 
• Restaurationsbygningen og kiosken er lukket.  
• Vær kortest mulig tid på banens område – du skal derfor køre hjem straks, du er 

færdig med starthest. Her i coronatiden, skal du kun ankomme til banen senest 1 time 
før det løb hesten skal starte i.  

• Børn har ikke adgang til området. 
• Der er kun adgang via staldindkørslen (Segenvej) 
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