
Nyhedsbrev 19. løbsdag – 10. oktober 2020  
 
Udtrukne:  
Livi No Panic, Bellwood, Trixiwill, Strong Shadow, Camilla Sisu og Faith 

___________________________________________________________________________________ 

Amatørdag: 

Vi har lavet en ekstra amatørdag den 13. oktober med start kl. 17.00. Propositionerne er offentliggjort på 

hjemmesiden. Der vil være et formløb og 2 amerikanerløb med fortrin til heste med lavest point. 

Der vil også være ponyløb tidligere på dagen. 
______________________________________________________________________________________ 

Ekstra travdag: 

Sæsonfinalen er rykket en dag. Det vil sige at sæsonfinalen er den 7. november. Løbsdagen starter kl. 

11.00. 

___________________________________________________________________________________ 

Banen er lukket: 

Banen er lukket på søndag den 11. oktober fra kl. 10 – 16.00 ca, da der skal være langdistance stævne. 

Vi henviser til at man ikke kommer på området i denne periode, da forsamlingsforbuddet skal 

overholdes. 

Banko: 

I pausen mellem 3. og 4. løb den 10. oktober, vil der være banko i spillehallen. Vi håber at så mange vil 

deltage som muligt. 

___________________________________________________________________________________ 

Information om den 10. 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 er vigtigt at transportører registreres både når de kommer og forlader området. Transportører skal 

straks efter aflæsning forlade staldområdet.  

 

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 17. oktober.  

Mandag den 12. oktober kl. 08.30 – 09.30 

 

Startmelding til amatørdag den 13. oktober 

Torsdag den 8. 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

