
Nyhedsbrev 16. løbsdag - 15. september 2020  
 

Udtrukne: 

On track Ljuva og Champ Olympic 

_______________________________________________________________________________ 

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.  

 

Hvis du ikke kan deltage eller ønsker flere autostartsprøver, er du velkommen til at kontakte 

kontoret for mulighed for andre dage med autostartsprøver. Dette kan være på træningsdage om 

torsdagen eller lørdagen.  

________________________________________________________________________________ 

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. 

________________________________________________________________________________ 

Hesteejer billetter: 

Hver startende hest giver en entrebillet til ejeren eller en delejer. Ønsker man dette, skal det (helst 

skriftlig) meddeles i f.m. anmeldelse til løb med angivelse af navn og adresse, da billetten er 

personlig og ikke kan overdrages. 
 

Retningslinjer ved start af heste – opdateret 9. september 2020: 

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.  

 

Ifølge de nye retningslinjer må vi dele området op i sektioner. Dvs. at tilskuere området bliver delt op 2 

og vi må stadigvæk kun være 100 personer på staldområdet inkl. personale. 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.  

 

I det omfang, der er plads, kan ”staldfolk”, når de er færdige i staldene, få anvist en plads på 

tilskuerpladserne. Dog skal vi gøre opmærksom på at har man være i tilskuere området må man 

ikke gå tilbage til staldene før løbsdagen er ovre. 
 

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. 

 

Startmelding til 26. september 

Mandag den 21. 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

