
Invitation
Kom til informationsmøde med Dansk 

Hestevæddeløb d. 23/11 19.00-21.00

Vi ”kommer” alligevel

Er du vild med væddeløb og har du en aktiv rolle på Bornholms Brand Park som 

eksempelvis ansat, bestyrelsesmedlem, træner eller forpagter?

Kom til online informationsmøde med Dansk Hestevæddeløb og få indblik i 

maskinrummet. Vi vil fortælle om nogle af de fokusområder, vi arbejder med i 

øjeblikket i bestræbelserne på at øge fundamentet for sporten, spillet og 

publikum. 

Planen var oprindeligt at besøge alle baner og møde jer, der færdes på. Det satte 

Corona desværre en stopper for og vi måtte derfor finde en alternativ løsning, 

som sikrer muligheden for at give indsigt og indbyde til dialog.

Vi har i stedet lavet et online setup, som vi håber I vil deltage i. Vi har fået 

produceret en film med det samme indhold, som vi ville have præsenteret ude 

på banerne. Filmen vil blive streamet, hvorefter der vil være mulighed for at stille 

spørgsmål via Teams.

Du deltager i mødet via egen PC, tablet eller smartphone. Du vil ved tilmelding 

modtage et link til deltagelse fra Thea.

Tidspunkt mandag d. 23/11 19.00-21.00

Tilmelding: Skriv til Thea (thea@bornholmstravbane.dk)

Sted: På egen PC, tablet eller smartphone

mailto:thea@bornholmstravbane.dk


VELKOMST – 5 MIN

Velkomst og praktisk information omkring afviklingen. Vi 

sender et link via Teams, som starter filmen på Youtube.

DH FILM – 55 MIN

• Indledende orientering v. Morten Arnesen - tilbageblik 

2020, status i ægteskabet med Sverige og kig mod 2021

• SIBA (Sikre baner) - Sikkerhedsstandarder til 

væddeløbsbanerne til gavn for sportens aktive og 

publikum

• Derby25 – et digitalt spilleselskab

• Info-app til de danske væddeløbsbaner – Vidensdeling, 

oplæring og tjeklister 

• DH Ungdom – Børne- og ungdomssatsningen som en 

integreret del af den samlede sport 

Efter filmen mødes vi igen på Teams, hvor mødet fortsætter. 

LOKAL KOBLING - 30 MIN

Vi supplerer indholdet i filmen med en lokal vinkel på hver 

enkelt punkt

SPØRGSMÅL - 30 MIN

Spørgsmål vil blive styret i Teams, hvor det vil være muligt at 

byde ind med spørgsmål.   

Program

Hvis teknikken driller, sidder Theodor klar til at hjælpe på 28 89 99 37 



• Ved brug af PC kræves ingen download eller installation. Teams-
mødet åbnes blot i browseren.

• Vær opmærksom på at du muligvis skal sige ”ja” til at Teams må 
bruge din mikrofon og kamera.

• Ved brug af smartphone/tablet skal 
Teams-app´en hentes i din app store. 

• Når der trykkes på linket åbnes Teams 
automatisk (hvis du har app´en
installeret) ellers sendes du til siden 
vist til højre. 

• Det er ikke nødvendigt at logge på 
app´en, den skal blot hentes.

Efter at du har tilmeldt dig hos den lokale baneleder modtager du 
et link på din mail. Ved mødets start klikkes på linket.

Sådan deltager du i mødet



Når mødet er i gang… 

• Vær opmærksom på at slukke for din mikrofon og 
kamera når mødet er i gang. På billedet nedenfor er 
kamera og mikrofon tændt.

• Hvis du forlader mødet under filmen eller på anden vis 
kommer til at logge af, klikker du bare på linket igen.

• Den sidste halve time af mødet er afsat til spørgsmål. 
Hvis du ønsker at stille et spørgsmål trykkes på 
”hånden”. Som vist på billedet nedenfor. Vi noterer så 
vidt muligt rækkefølgen og sørger for at alle kommer til. 
Husk at aktivere mikrofonen inden du stiller 
spørgsmålet.

Ved tekniske problemer kan Theodor kontaktes på 

28 89 99 37. 


