
Nyhedsbrev Amatørdag 1. august +  

11. løbsdag - 4. august 2020  
 

Udtrukne: 

Ingen.  

________________________________________________________________________________ 

Bemærk starttiden den 1. august ændret: 

Lørdag den 1. august er starttiden rykket så 1. prøveløb er kl. 10.00. Se i øvrigt startlisten. 

Ændringen skyldes manglende personale. 

________________________________________________________________________________ 

Staldfolk den 4. august: 

På tirsdag er der desværre ikke plads til flere staldfolk. I må derfor hjælpe hinanden bedst muligt.  

________________________________________________________________________________ 

Flere penge at skyde efter i Rønne Revision Bornholmsmesterskab: 

AAC Nybrostrand Invest AB giver mulig ekstra præmie til vinderen af årets bornholmsmesterskab. 

Hvis vinderen af BM sætter ny rekord for løbet, så tillægges der 10.000 kr. ekstra i 1. præmien. Det 

kræver dog at der sættes ny løbsrekord dvs., at der skal løbes 1.19,0 eller hurtigere for at pengene 

kommer til udbetaling. Den nuværende rekord er 1.19,1/2440a. Beløbet tillægges hestens 

præmiesum. Der er dermed mulighed for 35.000 kr. til årets vinder af Rønne Revision 

Bornholmsmesterskab. 

Flot gestus af firmaets indehaver Anders Larsson at tilgodese vores bane med dette sponsorat. 

Anders Larsson ejede tidligere Sydbuss i Ystad og er ejer/medejer af flere heste bl.a. Racing Mange 

i Sverige og her på Bornholm Winner’s Wine. 

________________________________________________________________________________ 

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 3 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 11 august: 

Onsdag 5. august 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

