
Nyhedsbrev 20. løbsdag – 17. oktober 2020  
 
Udtrukne:  
Agnes Gold, Eclipse D D, Ghita Baunely, Chilli T, Kils Titan, Lotti, Livi No Panic, Diva T C, Counting 

Stars, Citygirl D F og Conrad Silk. 

 

Prop 91 ophævet grundet forsamlingsforbuddet 

___________________________________________________________________________________ 

Staldfolk: 

Vi minder om at man skal kontakte kontoret hvis man er berettigede til staldmand da vedkommende 

skal stå på listen til vagten. Man kan ikke komme på dagen og tilføje sin staldmand. Er listen til vagten 

afleveret, kan denne ikke ændres. 
______________________________________________________________________________________ 

Ekstra travdag: 

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

11.00. 

___________________________________________________________________________________ 

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. 

Der er mange gode præmier, så som en bedækningsret til Wicker Hanover (us) eller Dominion Beach 

(us) på Stutteri Shadow. 

___________________________________________________________________________________ 

Information om den 17. 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 25. oktober.  

Mandag den 19. 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

