
Nyhedsbrev 15. løbsdag - 8. september 2020  
 

Udtrukne: 

Igor Times, Bless Unikum og Dream Winner 

_______________________________________________________________________________ 

Autostartsprøver: 

Grundet forespørgsel er der autostartsprøver kl. 10.30 til amatørdagen den 12. september. Efter 

løbene vil der være ponyløb.  

Ønsker du at benytte dig af dette tilbud, så skriv en mail til kontoret så I kan komme på listen til 

vagten. Dette gælder også selvom du vil anmelde andre heste.  

 

Hvis du ikke kan deltage, er du velkommen til at kontakte kontoret for mulighed for andre dage 

med autostartsprøver. Dette kan være på træningsdage om torsdagen eller lørdagen. 

________________________________________________________________________________ 

Hesteejer billetter: 

Når I vælger at gøre brug af jeres hesteejerbilletter som ikke blev benyttet den 23. august, bedes i 

venligst kontakte kontoret hurtigst muligt. Det er ikke sikkert der er billetter hvis man beder om en 

billet dagen før.  

Der er ingen billetter at få til den 8. september, da de kan hente for abonnenter hos Bornholms 

Tidende. 

_______________________________________________________________________________ 

Hestegrus: 

Da Sibelco har meget hestegrus på lager kan der hentes grus på Rønne Havn. Alle er velkomne til at 

benytte sig af tilbuddet. De giver 50 % rabat. 

 

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.  

 

Vi må kun være 100 personer på staldområdet inkl. personale 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.  

 

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 amatørdag 12. september 

Tirsdag den 8. september kl. 11.30 – 12.30 

 

Startmelding til 15. september 

Onsdag den 9. september kl. 08.30 – 09.30 

 

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

