
Nyhedsbrev 18. løbsdag – 3. oktober 2020  
 
Udtrukne:  
Dream Winner, Comet Elkær, Betel Nordal, Tvingens King, Livi Offshore, Herman K, Crepe Suzette, 

Try My Cheif, Bear Les Cordons, Livi No Panic. 

___________________________________________________________________________________ 

Propositioner: 

Propositionerne til den 10. oktober er lavet om. Se propositionerne i nyhedsbrevet eller på vores 

hjemmeside. 

___________________________________________________________________________________ 

Information om den 3. oktober: 

Kuske og hjælpere under del 1 skal hurtigst muligt forlade staldområdet, når de har udført deres 

opgaver, så deltagere i del 2 kan komme ind på området. Det samme gælder for dem der ikke sal ud i del 

3, skal hurtigst muligt forlade området så dem til 3 del kan komme ind. 

 

Transportører skal registreres både når de kommer og forlader området. Transportører skal straks efter 

aflæsning forlade staldområdet. Det er vigtigt man henvender sig til vagten! 

 

Vi er utrolig glade for den store forståelse og samarbejdsvilje, som vi har mødt frem til denne travdag, 

hvor der igen igen er lavet om på retningslinjer omkring Covid-19.  

Vi ønsker alle en god løbsdag både inden for og uden for staldterrænet. 

 

Retningslinjer ved start af heste – opdateret 23. september 2020: 

Ifølge de nye retningslinjer må vi kun være 50 personer på staldområdet. Dette er inkl. løbspersonale. 

Mht. personale har vi barberet helt ned, så vi kunne få flest muligt ind på området.  

 

Vi skal stadigvæk 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 10. oktober. Se nye propositioner! 

Mandag den 5. oktober 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

