
Nyhedsbrev 10. løbsdag - 28. juli 2020  
 

Udtrukne: 

 

Ingen.  

________________________________________________________________________________ 

Knud Jensens & Søns 4 års mesterskab: 

Der er enkeltvis præsentation – hold afstand på 40-50 m (det er ca. halvdelen af det hvide hegn på 

opløbssiden) 

________________________________________________________________________________ 

Prøvestarter bag startvognen: 

Har du en urutineret hest med og ønsker en lang prøvestart, så giv starteren besked i god tid. Ellers 

køres der korte. Lyt gerne efter speakeren, han annoncerede hvilke distancer prøvestarter foretages 

fra på dagen.  

________________________________________________________________________________ 

Fra dommerne og banepersonalet: 

Husk: Kør/rid samme vej som vandvognen, når denne er på banen. 

________________________________________________________________________________ 

Anmeldelse til BM-prøverne: 

Anmeldelse er rettelig onsdag den 5. august senest kl. 9.30. 

 

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 4 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 4 august: 

Onsdag 29. juli kl. 8.30 – 9.30. 

  

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  
Thea Kragskov 
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