
Nyhedsbrev 4. løbsdag - 14. juni 2020  
 

Udtrukne: 

Ingen 

_______________________________________________________________________________ 

Amatørerne må desværre vente lidt endnu: 

Da der endnu ikke er godkendt retningslinjer for afvikling af travløb for amatørkuske, må de 

desværre vente lidt endnu. Det er meget frustrerende for os alle og vi presser på for at der findes en 

løsning meget hurtigt.  

________________________________________________________________________________ 

Vigtig info til søndag: 

Cafe Travbanen holder åbent fra 11.30-15, men det vil ikke være tilladt for spisende gæster at gå i 

staldene eller på publikumspladsen under løbene. Det vil være muligt at købe take-away til staldene. 

Bordbestilling på cafetravbanen@gmail.com eller tlf. 3018 2027. 

Husk at respektere retningslinjer for afvikling af travløb. 

• 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 igen lidt bedre tid mellem løbene på søndag. 

• Husk du selv er ansvarlig for sæbe og sprit i din egen stald. 

Vinderfotos: 

Hvis kuskene kan nå det, tager vi igen gerne et vinderfoto i alle løb. Kom blot hen til dommertårnet. 

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. 

Ponyklubben må starte op: 

Der kommer reglement for ponysporten og det betyder at der fredage fra 17.30-18.30 er 

ponytræning. Området at lukket for anden træning i den periode, da forsamlingsforbuddet på 50 

personer skal overholdes. Vi planlægger Travskoledag den 27. juni fra kl. 13 også her gælder 

forsamlingsforbuddet på 50 personer og Retningslinjer for afvikling af ponyløb. Området vil derfor 

være lukket for anden træning den eftermiddag. 

Indskud: 

Som flere har bemærket, er der pt indskud på kr. 100 i almindelige løb. 

Indskudet er indført til dækning af udgifter i forbindelse med at få professionelle kuske til 

Bornholm. I det tilfælde at indskuddene er større end disse udgifter, vil pengene tilføres 

præmiebudgettet. 

 

Startmelding til 5. løbsdag:   

Torsdag 18. juni kl. 8.30 – 9.30.      Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Charlotte     
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