
Nyhedsbrev 14. løbsdag - 1. september 2020  
 

Udtrukne: 

Baron Revenue, Citygirl D F, Blackbird S, Wilbur og Donerailrose 

Prop 2 er ophævet grundet for få anmeldte. 

___________________________________________________________________________ 

23. august: 

Vi takker for at alle hjalp til at det gik hurtigt og gnidningsfrit at få tømt området.  

_______________________________________________________________________________ 

Amatørdag: 

Der kommer en ekstra amatørdag den 12. september. Anmeldelse hertil er den 8. september kl. 

11.30 – 12.30. Montéløb og Ungdomsløb er rykket fra tirsdag den 8. september til lørdag den 12. 

september. Formløbet fra tirsdag den 15. september er rykket til lørdag den 12. september. 

Dette er grundet forsamlingsforbuddet. 

________________________________________________________________________________ 

Ændringer i september proportioner: 

Tirsdag den 8. september: Ungdomsløb og montéløb er rykket til amatørdag den 12. september. 

Tirsdag den 15. september: Formløb er rykket til amatørdag den 12. september 

Lørdag den 26. september: Prop 3 er blevet 1. reserveløb og prop 9 er blevet 2. reserveløb. Dette er 

grundet forsamling forbuddet. 

 

Retningslinjer ved start af heste - opdateret: 

Vi ved det er svært med alle de begrænsninger der p.t. er, men vi er nødt til at indordne os under dem 

for at løbene kan gennemføres. Alternativet er ingen løb.  

Der blev desværre ikke forhøjet forsamlingsforbuddet til 200 personer, og derfor må der kun være 100 

personer på staldområdet og 500 personer i alt på området. Vi er derfor fortsat nødt til at fastholde de 

retningslinjer vi har for start af hest. Det gør vi for at flere heste kan komme til start. Se de opdaterede 

propositioner længere oppe i nyhedsbrevet. 

 

Reglerne er ikke lavet for at genere nogen, men for at der kan ske smitteopsporing, hvis 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. 

Startmelding til 8. september: 

Onsdag den 2. september kl. 8.30 – 9.30. 

 

Startmelding til amatørdag 12. september 

Tirsdag den 8. september kl. 11.30 – 12.30 

 

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

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB Thea Kragskov 

mailto:info@bornholmstravbane.dk

