
Nyhedsbrev 1. løbsdag - 2. maj 2020  
 

Udtrukne: 

Bad Shadow, B G Anna Maria, She’s Racy, Chivas Regal, Venice Simoni, Catja Mosebo, M T 

Luckyyouandme, Unik Sølvtop, Eureka d’Arnon, Bear Les Cordons , Got Grit, Betel Nordal, 

Alleycat, Ryan’s Symphony, Aura, Citygirl D F og Woody Hoyt. I alt 17 stk. 

______________________________________________________________________________ 

Vigtig info til lørdag: 

Husk at respektere alle retningslinjer for løbsdagen, så vi ikke risikerer bøder eller andet. Udover 

coronaregler om forsamlinger på 10 personer – hold afstand og alt det andet vi kender, så: 

Vær så kort tid som muligt på banen. Kør hjem straks du er færdig med at starte din(e) hest(e).  

Du må kun være ved banekanten, hvis du har hest i løbet, ellers skal du blive i din stald. 

Transportører må ikke være på området – kun mens hest af- og pålæsses. 

Parker gerne ved opkørslen til staldene, så trafikken ved opvarmningsbanen minimeres under løb. 

Der skal ikke vises adgangskort, men du skal kunne identificere dig. Står dit navn ikke på 

adgangslisten kommer du ikke ind. 

Nummerskiltene vil så godt som muligt være ved jeres stalde. Der vil være nogle få, som skal hente 

i Vægten. Nummerskilte afleveres retur til Vægten rengjorte – hæng dem gerne på plads inde eller 

på tøjstativet udenfor. Husk du selv er ansvarlig for sæbe og sprit i din egen stald. 

Til trænere: 

Jeg vil gerne rose jer alle for at oplyse staldmand allerede ved anmeldelse og at så mange valgte at 

melde pr mail. Det lettede mit arbejde rigtigt meget. Fortsæt gerne sådan de kommende løbsdage. 

_______________________________________________________________________________ 

Prøveløb:  

Der tilbydes prøveløb tirsdag den 5. maj ca. kl. 17.45. Anmeldelse mandag den 4. maj senest kl. 

12. Der vil ikke være rutineløb. 

 

Autostartprøver: 

Der tilbydes autostartprøve på tirsdag den 5. maj lige efter prøveløbet ca. kl. 18-18.30. 

________________________________________________________________________________ 

Nye træningstider uge 19 og 20: 

Banerne passes tirsdage 14.30-18 og onsdage + torsdage 14.30-17.00 

 

Fra SIBA: 

Ved parkering på banens område skal læsseramper og døre på transporter og andre køretøjer være 

lukket. Ingen parkering på staldgangene – heller ikke uden for løbsdage.  

Løse hunde er ikke tilladt – heller ikke på træningsdage. Husk at fjerne hundens efterladenskaber. 

________________________________________________________________________________ 

Licens træning i den kommende tid: 

Årets licenskursister træner på banen: fredag 1. maj kl. 16-17, tirsdag 5. maj 18.30-19.30, fredag 

den 8. maj tidspunkt kendes ikke endnu. 

Banen er i nævnte tidsrum lukket for al anden træning. 

 

Startmelding til 2. løbsdag: Det er ikke muligt at anmelde i postkasse på banen 

Mandag 4. maj kl. 8.30 – 9.30.      Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

