
Nyhedsbrev 3. løbsdag - 7. juni 2020  
 

Udtrukne: 

Buzz Alo, Call Me Baunely, B G Anna Maria og Cool Vacation. 

______________________________________________________________________________ 

Vigtig info til søndag: 

Der er denne gang ærespræmie til vinderne. De som skal have dækken og krans (3, 6 og 9. løb) skal 

foran dommertårnet.  Hvis kuskene kan nå det tager vi gerne et vinderfoto i alle løb. 

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. Der er 

lidt bedre tid mellem løbene på søndag. 

Nummerskiltene skal hentes i Vægten. Nummerskilte afleveres retur til Vægten rengjorte. 

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 løbsdage: 

Bliver søndag den 14. juni kl. 12.00. onsdag den 24. juni kl. 15.30 og tirsdag den 30. juni kl. 17.00. 

Propositionerne er på vej og offentliggøres af Sport & Udvikling på hjemmesiden. Som reglerne er 

nu, bliver det også kun for professionelle kuske.  

_______________________________________________________________________________ 

Kontoret holder lukket onsdag den 10. juni. Men træffes på telefonen. 

Programmet til næste løbsdag udkommer derfor kun torsdag den 11. juni i den trykte 

udgave. 

________________________________________________________________________________ 

Startmelding til 4. løbsdag:   

Tirsdag 9. juni kl. 8.30 – 9.30.      Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

