
Nyhedsbrev 12. løbsdag - 11. august 2020  
 

Udtrukne: 

Quick Streamline, April Hydrup, So Long Sugar, Aston Martin, On Track Ljuva, Faith Hornline, 

Trixiwill, Dream Winner, Dora Solo, Frederik Mols, Chac Lynghøj, Ellie Skovly og Expressstone.  

Løb 3 er ophævet på grund af for få anmeldelser. 

________________________________________________________________________________ 

Træning på løbsdage: 

Løbsbanen er lukket for træning på løbsdage. Det er vigtigt at baneforvalteren kan klargøre banen 

til løb. Det er muligt at køre på træningsbanen i skoven. 

______________________________________________________________________________ 

Nummerskilte: 

Husk at nummerskilte skal afleveres rengjorte og tørre i Vægten.  

Er de gået i stykker, så sig det ved aflevering, så de kan repareres inden næste løbsdag. 

________________________________________________________________________________ 

Firmaets hest: 

Årets udgave af Firmaets hest er skudt i gang ved løbsdagen den 4. august. Firmaets hest er en 

konkurrence for vores sponsorer og løber resten af året. 

 

Retningslinjer ved start af heste - opdateret: 

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.  

Som det ser ud nu, forhøjes forsamlingsforbuddet til 200 personer, men der må fortsat kun være 500 

personer i alt på området. Vi er derfor fortsat nødt til at fastholde de retningslinjer vi har for start af 

heste indtil videre. Det gør vi for at flere heste kan komme til start og dermed og at vi dermed som det 

ser ud lige nu også kan afvikle de løb der er udskrevet på BM-dagen den 23.8 og kommende løbsdage. 

Gør det mod forventning ikke, så vil der ske ændring i løbsudskrivningen. 

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.  

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

___________________________________________________________________________________ 

Billetter til BM-dagen:  
Alle hesteejere med hest til start (den tekniske repræsentant) tilbydes 1 billet inkl. mad til løbsdagen. 

Ønsker hesteejeren ikke at benytte billetten til dagen, kan den bruges en anden løbsdag senere på 

sæsonen. 

Starter hesteejeren yderligere heste tilbydes yderligere en billet pr. hest inkl. mad.  

Herefter er der muligt at tilkøbe flere billetter inkl. mad for 125 kr. pr stk., hvis der er ledige pladser. 

Hesteejerne skal selv kontakte kontoret senest tirsdag morgen den 18. august om antal billetter på mail 

info@bornholmstravbane.dk 

 

Startmelding til 23 august: 

Mandag 17. august kl. 8.30 – 9.30. 

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

Kontoret holder lukket: Fredag den 7. og mandag den 10. august.  

Sletning af hest og kuske ændringer skal ske på mobil 40 21 48 20. 

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB Thea Kragskov 
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