
Nyhedsbrev 9. løbsdag - 25. juli 2020  
 

Udtrukne: 

 

Ingen. Prop 7 er delt. 

________________________________________________________________________________ 

Anmeldelse af heste: 

Vi minder om at det kun er den ansvarlige træner, der kan anmelde, kuskeændre og afmelde heste. 

Det er også den ansvarlige træner, der er ansvarlig for hesten. 

________________________________________________________________________________ 

Identifikation af heste: 

Husk at medbringe hestepasset til identifikation af din hest. Heste skal identificeres ved første start i 

Danmark og når heste ikke har startet i 8 måneder. 

 

Billetsalg: 

Vi opfordrer i allerhøjste grad, at man som hesteejer køber billet samme dag, som billetterne bliver 

sat til salg, da de hurtigt bliver solgt. Billetterne bliver sat til salg dagen efter en løbsdag kl. 00.00. 

Dagen før en løbsdag sælges der entrebilletter uden mad, men de er meget ofte udsolgt. 

 

Målfoto og resultatlister i spillehallen: 

Må du som ejer gerne tage med hjem, men først efter sidste løb. Er du kørt hjem kan du få dem 

næste løbsdag i Vægten. Du kan også bestille flere målfotos hos Rigmor eller her på kontoret. 

 

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. Alternativet er ingen løb.  

Det bliver tidligst bedre til september, når antallet af personer til travløb forhåbentligt forhøjes fra de 

nuværende 500 mennesker til et højere antal. Forhåbentligt stiger forsamlingsforbuddet i august. Gør det 

det, betyder det, at vi kan afvikle alle de løb der er udskrevet på BM-dagen den 23.8. Gør det mod 

forventning ikke, så vil der ske ændring i løbsudskrivningen til den dag. 

Reglerne er ikke lavet for at genere nogen, men for at der kan ske smitteopsporing, såfremt der har 

været en med covid-19 smitte til travløb. Derfor skal vi have navne på alle gæster, aktive og personale.  

Tæller vi løbsdage, er der måske kun 5 dage tilbage med begrænsninger. Det er til at se en ende på. 

 

INGEN tilskuere må komme i staldene. Så vent venligst til efter sidste løb med at gå i staldene. 

 

Startmelding til 28 juli: 

Onsdag 22. juli kl. 8.30 – 9.30. 

 

Startmelding til 1. august: Amatørdag 

Tirsdag den 28. juli kl. 11.30 – 12.30 

  

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