
Nyhedsbrev til hesteejerne 25. juni 2020  
 
Banen er lukket for træning: 

Stalde og løbsbane er lukket for træning lørdag den 27. juni fra kl. 12.00-15.00 på grund af ponydag. 

Løbsbanen er lukket for træning torsdag den 2. juli fra 8-15, da BRK’s vejhøvl skal trække banen op. 

____________________________________________________________________________ 

Vigtig info vedrørende antal personer på travbanen: 

Der må indtil videre maximalt være 500 mennesker på travbanen i forbindelse med arrangementer. Alle 

skal fortrinsvis sidde ned. Vi gør derfor alle opmærksomme på at sidde ved de opstillede borde, 

undtaget for dette er staldfolk med heste til start i de enkelte løb. Disse må stå i svinget udenfor 

banekanten/hegnet. Ingen må stå på højen. INGEN tilskuere må komme i staldene. 

BORDENE på området MÅ IKKE FLYTTES. 

Udenfor løbsdage gælder forsamlingsforbuddet og der må derfor maximalt være 50 personer samlet på 

travbanens område frem til 7. juli og fra 8. juli må der maximalt være 100 personer samlet udenfor 

løbsdage og arrangementer. 

I august forventes forsamlingsforbuddet hævet til 200 personer.  

________________________________________________________________________________ 

Vores løb bliver igen ”normale” – nye retningslinjer ved start af heste. 

Fra tirsdag den 8. juli forhøjes forsamlingsforbuddet til 100 personer. Det betyder at vi igen kan afvikle 

travløb for alle kuske, som vi gjorde der før corona begrænsningerne (Licensbestemmelserne - Vilkår 

for amatørlicens - afsnit 2). Der vil derfor ikke komme fremmede trænere med rejsen betalt fra den dato.  

De 100 personer inkluderer kuske, staldfolk, personale til brug for travløb, transportører og tv-folk. 

Derfor skal alle fra denne dag ”spare” på staldfolk og transportører, så flest mulig heste kan komme til 

start. Det bliver derfor kun tilladt med en person pr. 2 heste, hertil kommer kusken, såfremt denne kører 

flere heste på dagen. Alle må hjælpe hinanden bedst muligt, mens vi har disse restriktioner. INGEN 

tilskuere må komme i staldene. 

Anmeldelse skal fortsat gerne ske pr mail og med oplysning om navn på evt. staldmand.  

Ønsker man ikke at starte under disse betingelser er der mulighed for at vi kører amatørløb uden 

totalisator og billeder. Disse løb bliver kørt den 11. juli og 1. august. 

________________________________________________________________________________ 

Amatørdage: 

Vi afvikler 2 amatørdage. Den 11. juli anmeldelse 8. juli kl. 11.30-12.20 og 1. august anmeldelse 28. 

juli kl. 11.30-12.30. Begge dage med forventet start kl. 11.00. 

Der kan på disse dage starte rutineløbsheste i prøveløb, såfremt vi kan overholde forsamlingsforbuddet. 

Propositioner vedhæftes dette nyhedsbrev eller findes på vores hjemmeside under propositioner. 

________________________________________________________________________________ 

Gæstekusk: 

Rene Kjær er til rådighed den 14. juli, kontakt ham direkte for aftale. 

________________________________________________________________________________ 

Ny sæsonplan: 

Ny opdateret sæsonplan vedhæftes 

 

Startmelding til 6. løbsdag:   

Onsdag 1. juli kl. 8.30 – 9.30.      Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 

Husk at oplyse fulde navn på evt. staldmand. 

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

