
Nyhedsbrev 21. løbsdag – 25. oktober 2020  
 
Udtrukne:  

Chili T, Wenson, Bear Les Cordons, Citygirl D F, Deferre Des Quatre, Comet Elkær, On Track Ljuva, 

Livi No Panic, Born Solo, dora Solo, Attention Morgan, Bellwood, Livi Offshore, Try My Chief, 

Counting Starts, Unik Sølvtop, Von Gladiator, Crepe Suzette. 

___________________________________________________________________________________ 

Kontoret holder lukket: 

Kontoret holder lukket fredag den 23. oktober. Dette gælder også Tine fra DTC. 

___________________________________________________________________________________ 

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 løbsdage: 

Vi har fået ekstra dage den 1. november kl. 10.00 og den 8. november kl. 11.00. Der vil hverken være 

TV eller spil disse dage. Propositionerne for de sidste 4 løbsdage ændres derfor og vedhæftes dette 

nyhedsbrev og på hjemmesiden. Der afvikles 2 sektioner 31.10 og 7.11 og 1 sektion 1. og 8. november.  

Vi håber at ændringerne gør, at alle startvillige heste har mulighed for at starte de to sidste weekender. 

___________________________________________________________________________________ 

Ponyløb: 

Efter løbsdagen den 1. november vil ponyerne afholde BM, så vi håber at I vil komme og heppe på dem! 

 

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 været 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 31. oktober.  

Mandag den 26. oktober kl. 08.30 – 09.30 

 

Startmelding til 1. november.  

Tirsdag den 27. 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

