
Nyhedsbrev 7. løbsdag - 14. juli 2020  
 

Udtrukne: 

So Long Sugar, Kafka D og Rocky H. 

 

Vigtig ændring af proposition den 21. juli: 

Løb 9 ændres til reserveløb og gennemføres, hvis forsamlingsforbuddet tillader det. 

________________________________________________________________________________ 

Ændrede træningstider:  

Banen er nu klargjort torsdage fra 14.30 til 17.00 og lørdage fra kl. 09.00 til 12.00 undtaget lørdag 

den 11. juli, 25. juli og 1. august da der er amatørdage. 

Området er lukket for træning de nævnte dage fra kl. 9- til en time efter sidste løb/ponyløb.  

________________________________________________________________________________ 

Banen:  

Husk at alle skal køre i samme retning, som vandvognen 

________________________________________________________________________________ 

Indgangskontrol: 

Når du kører igennem indgangskontrollen ved staldindgangen, skal du rulle vinduet ned og oplyse 

navn til Vagten. Vagten kan ikke se igennem bilruderne på grund af genskin. 

________________________________________________________________________________ 
Stalde: 

I må meget gerne pille ukrudt foran jeres stalde. 

___________________________________________________________________________________

Retningslinjer ved start af heste: 

Vi ved det er svært med alle de begrænsninger der pt er, men vi er nødt til at indordne os under dem for 

at løbene kan gennemføres. 

De 100 personer inkluderer kuske, staldfolk, personale til brug for travløb og tv-folk. Derfor skal alle fra 

denne dag ”spare” på staldfolk, så flest mulig heste kan komme til start. Vi sparer naturligvis på 

personalet. Det bliver derfor kun tilladt med en person pr. 2 heste, hertil kommer kusken, hvis denne 

kører flere heste på dagen. Kører du ikke selv løb, så benyt gerne en kusk, som har flere køreture på 

dagen. Alle må hjælpe hinanden bedst muligt, mens vi har disse restriktioner.  

Transportører må ikke være på staldterrænnet, men må gerne være tilskuere til travløbene. 

Det er fortsat kun staldfolk med heste i det aktuelle løb, som må stå ved banekanten. Ingen må stå på 

højen, men sid gerne ved bordene på fliseområdet. Det er spærret af til staldfolk. 

Liste med godkendte staldfolk sendes fremover ud sammen med startlisten.  

INGEN tilskuere må komme i staldene. 

 

Startmelding til 21. juli: 

Onsdag 15. juli kl. 8.30 – 9.30.  

 

Startmelding til 25. juli: 

Mandag 20. juli kl. 8.30 – 9.30.  

 

Husk mail info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 – Husk: Oplys staldmand 
 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea Kragskov 

mailto:info@bornholmstravbane.dk

