
Retningslinjer til aktive ifm. afvikling af professionel kørte løb 

Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes. Er du syg, så bliv hjemme. Vask 

hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og mund. Husk at holde afstand og pas på 

hinanden. 

Husk at holde afstand og pas på hinanden - max 10 personer samlet 

Omklædning sker i tildelte områder/stald eller bil.  

Desuden:  

• Hovedindgangen afspærres – al adgang til banen foregår via staldindkørsel 

• Staldindgangen bemandes med vagter  

• Indgang på området kun for følgende med startheste på dagen: 
Kuske, der skal køre på dagen.  

Trænere af heste, som ikke er kuske, tæller som en staldmand. Staldmænd skal følges med 

træneren/hesten. Der må maksimalt være følgende antal staldmænd med startheste, men 

gerne færre: 

Op til 2 heste  1 staldmand 

3 til 4 heste 2 staldmænd 

5 heste og mere  3 staldmænd 

 

• Nummerskilte afhentes i henhold til den enkelte banes retningslinjer. 

• Afleveres rengjorte og ophængte i det af banen anviste område.  

• Under løb må de aktive, når de generelle retningslinjer overholdes, opholde sig på 

staldterrænet.  

• Ophold dig kortest mulig tid på banens område – kør hjem, når starthestene er klar til afgang. 

• Det er ikke muligt at medbringe ekstra heste på løbsdagen.  

 

Retningslinjer til tilskuer: 

Der bliver nu mulighed for at få et begrænset antal tilskuere igen – ca. 300 personer.  

Følgende restriktioner er gældende:  

• Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes.  

• Man skal væsentligst sidde ned. Det vil sige at du skal sidde på din plads hele løbsdagen. Det er 

dog tilladt at forlade pladsen for at gå på toilettet, købe mad & drikke og gå i 

totalisatorboderne. Dette gælder hele løbsdagen, uanset om det er i spillehallen, restauranten 

eller udenfor på bænkene.  Du vil blive anvist en plads af vores kontrollør. 

• Du ikke må stå op og se løbene, men skal sidde på de dertil opstillede stole og bænke. Hvis ikke 

der er siddeplads udendørs må du sidde indendørs.  

• Pladserne tildeles i den rækkefølge som publikum ankommer – i alt ca. 300 pladser. 

• Hold afstand ved spilleboderne – følg afstandsanvisningerne 

• Mundbind skal bruges indendørs. 


