
Nyhedsbrev 2. løbsdag - 19. maj 2020  
 

Udtrukne: 

Ingen 

______________________________________________________________________________ 

Vigtig info til tirsdag: 

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 på læsses. 

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. 

Opvarmning på løbsbanen må kun ske af professionelle eller personale fra professionelle. 

Nummerskiltene  

skal denne gang hentes 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: 

Igen ros til 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. 

 

Næste løbsdag: 

Bliver søndag den 7. juni kl. 13.00.  

Som reglerne er nu, bliver det også kun for professionelle kuske.  

Indgår du selv aftale med en kusk, aftaler du også selv prisen. 

Ønsker du at benytte en kusk efter samme regler som til 19. maj. Vil kontoret lave aftale med et 

antal professionelle om at komme til dagen. Kontakt venligst kontoret hurtigt, hvis du har brug for 

kusk. Så vil jeg starte på det arbejde. 

________________________________________________________________________________ 

Startmelding til 3. løbsdag:   

Tirsdag 2. juni kl. 8.30 – 9.30.      Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

