
Retningslinjer til publikum  
 
Begrænset publikums-adgang  
Covid-19-restriktionerne for det maksimale antal mennesker, der må opholde sig på anlægget, er blevet 
hævet til 500 mennesker. Vi er bevidste om at langt flere gerne ville være vidner til den flotte sport, men 
i respekt for Kulturministeriets retningslinjer kan vi desværre ikke gøre alle glade.  

 
Entré  
Billetsalget starter dagen efter en løbsdag til den kommende løbsdag efter først-til-mølle-princippet. 
Ønsker du kun entrébillet sælges de dagen før løbsdagen, hvis der er nogen tilbage. 
Ønsker du plads i restauranten skal du kontakte restauratøren senest dagen før løbsdagen på mail 
cafetravbanen@gmail.com eller 30 18 20 27. Alle navne ved bordet skal oplyses. 
Du kan også vælge at medbringe egen stol eller sidde ved udendørs bord. Adgang sker gennem 
hovedindgangen - entrébillet kræves og kan købes på Bornholms Brand Parks hjemmeside. 
 
Retningslinjer til aktive  
 
Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes. Er du syg, så bliv hjemme. Vask 
hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og mund. Husk at holde afstand og pas på 
hinanden. 
 
Der henvises i øvrigt til det generelle udarbejdede direktiv for afvikling af væddeløb. 
 
Aktive skal primært blive i de anviste områder og tilsikre, at afstandskrav overholdes.  
 
Omklædning sker i tildelte områder/stald eller bil.  
 
Desuden: 
 

• Hovedindgangen afspærres – al adgang til banen foregår via staldindkørsel 
• Staldindgangen bemandes med vagter  
• Indgang på området kun for følgende med startheste på dagen: 

Professionelle og amatørkuske, der skal køre på dagen, samt evt. transportører af heste fra 
professionelle trænere. OBS: Navneliste tjekkes af, og uvedkommende afvises. 
 
Der må være følgende antal medhjælpere med startheste: 
Der må være 1 person pr. 2 heste. Dette er fortrinsvis hestens træner. 
Kører træneren ikke selv sin hest opfordres til, at benytte andre kuske der deltager på dagen. 
 

• Nummerskilte afhentes i henhold til den enkelte banes retningslinjer. 
Afleveres rengjorte og ophængte i Vægten. 

• Under løb må de aktive, når de generelle retningslinjer overholdes, opholde sig på 
staldterrænet.  

• Ophold dig kortest mulig tid på banens område – kør hjem, når starthestene er klar til afgang. 
• Opvarmning af heste må kun ske af personer med licens samt personale ansat ved 

professionelle trænere. 
• Der må maximalt være 100 personer på staldterrænnet. Publikum har derfor ingen adgang til 

staldene. 
 

Alle skal fortrinsvis sidde ned som tilskuer til travløbene. 
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