Nyhedsbrev 23. løbsdag – 7. november 2020
Udtrukne:
Emily K
Prop 2 ophævet grundet for få anmeldte
___________________________________________________________________________________
Mundbind på kontoret:
Kommer man forbi vores kontor skal vi gøre opmærksom på at man skal benytte mundbind. Har man ikke et
mundbind så står der nogen indenfor døren. Dette gælder også besøg hos Tine fra DTC.
Dette er fælles regler der er lavet af Bornholms Landbrug & Fødevarer. Dette gælder året ud.
_______________________________________________________________________________________
Træning med forsamlingsforbud:
Træning af heste kan sidestilles med træningen i et fitnesscenter, som ikke betragtes som ét samlet
arrangement. Dette betyder at, man gerne må træne samme, dog må man max være 10 samlet.

________________________________________________________________________________
Alle staldejere:
Husk at vinterklargøre jeres stalde, så rotterne ikke flytter ind!
Rens spiltove/bokse ud, tøm skraldespande og fjern alt spiseligt i din stald.
Skraldespande køres i vinterhi. Tag venligst alt storskrald med hjem.
________________________________________________________________________________
Nyt fra kontoret:
Kontoret holder vinteråbent mandag til torsdag kl. 9-12.
Årsstatistikker mailes som altid ud eller kan læses på hjemmesiden under Sport – nyhedsbrev /
Årsstatistikker.
Retningslinjer ved start af heste – opdateret 29. oktober 2020:
Igen er retningslinjerne ændret for travløb.
Dette betyder at vi max må være 10 personer samlet. Dette gælder også på staldområdet hvis vi står i en
samlet flok. Vi beder derfor at vise hensyn og holde afstand.
Listen med personerne der må være på staldområdet, bliver stadigvæk afleveret til vagten ved indgangen og
man skal stå på listen for at komme ind. Man kan ikke komme på dagen og tilføje sin staldmand. Er listen til
vagten afleveret, kan denne ikke ændres.
Vi skal stadigvæk gøre opmærksom på at har man været i tilskuere området må man ikke gå tilbage
til staldene før løbsdagen er ovre.
INGEN tilskuere må komme i staldene.
Tak for i år
Thea Kragskov & Charlotte Berg

