Nyt fra kontoret
Kontoret holder lukket:
Kontoret holder lukket den 25. februar 2021.
Banerne:
Der står stadigvæk et stillads omkring Dommertårnet.
Banerne passes når vejret tillader dette.
Generalforsamling:
Bornholms Travselskab holder generalforsamling den 26. marts 2021. Er du endnu ikke medlem?
Så kontakt os på info@bornholmstravbane.dk
Ændringer til sæsonen:
Af sikkerhedsmæssigt hensyn
ensrettes løbsbanen. Dette vil
betyde at ingen kører mod traktor,
vandvogn og startvogn. Dette
gælder kun på løbsdage og træder i
kraft fra sæsonstart som
forsøgsordning indtil videre.
Opvarmningsbanen ændrer
samtidig retning permanent
startende 27. marts 2021. (se
billede)
Kører du langsomt, skal du køre i
de to yderste spor (gule pile). Kører
du hurtigt, skal du køre i de
inderste spor (røde pile).
Fra præsentation start til løbsstart
er retningen på banen fri.
Staldpersonale skal være udenfor
banen også ved aftagning af check
og skift af kusk efter løbene.

Sæsonstart:
Vi håber at Corona restriktionerne giver mulighed for sæsonstart den 3. april 2021. Såfremt der
bliver brug for professionelle kuske, vil det være for egen regning. Propositioner vil udkomme
primo marts. Propositioner vil fremover komme med korte intervaller, så de kan følge med Corona
udviklingen.
Da der er ved at blive taget stilling til fælles billetsystem for hele hestesporten, må I væbne jer med
tålmodighed med hensyn til køb af sæsonkort. Hold øje med hjemmesiden om hvornår og hvor de
kan købes.
Corona:
Vi minder om at man skal overholde forsamlingsforbuddet på 5 personer – dette gælder også på
banens udendørsarealer. Vi skal passe på hinanden.
Nye regler vaccinations regler:
Der er kommet nye regler for vaccination.
Fra 1. januar 2021 kan en hest ikke bringes til start, hvis den har overskredet dagen den sidst blev
vaccineret med mere end 365 dage. Hesten kan bringes til start efter udført A- og B-vaccine inden
anmeldelsesdagen. Hesten skal som minimum have både A- og B-vaccinen 10 dage inden hesten
opstaldes, trænes eller starter på banen. (se Sæsonbestemmelser 2021)
Bemærk også den nye karenstid på vaccination. Hesten skal være vaccineret minimum 5 døgn inden
startdato. (se Forbuds- og Karenstidsliste)
Intervallerne for vaccine findes i Travkalender nr. 1 2021 side 35.
Travkalenderen kan hentes gratis på kontoret i trykt udgave.
Reglerne kan også læses her: Ændrede vaccination (trav.dk)
De væsentligste ændringer i løbsbestemmelserne kan læses her: Travkalender nr. 1: De væsentligste
ændringer i løbsbestemmelserne - Dansk Hestevæddeløb (danskhv.dk)
Baneforvalter:
Har du kørekort og kan køre lastbil og traktor med redskaber?
Har du forstand på at bearbejde en travbane og tager ejerskab af dit arbejde?
Er du en handymand og kan passe grønne områder?
Er du pligtopfyldende og fleksibel?
Så er du den vi søger!
Jobbet kan være fuldtid eller deltid, det er dog et krav at du arbejder på alle løbsdage,
som både er aften og weekender.
Løn i følge aftale.

Seriøse ansøgere senest 12. februar til mail: charlotte@bornholmstravbane.dk
Har du spørgsmål, så kontakt Henrik Ipsen på mobil 42 32 00 99 eller Charlotte Berg på 40 21 48
20.
Licens:
Licenshold i 2021 ved vi endnu ikke hvornår kan begynde. Hvis du går med tanken om at skal have
licens, så skriv til info@bornholmstravbane.dk, da vi allerede har tilmeldte.
Undersøgelse:
Tak til alle jer der allerede har besvaret vores undersøgelse omkring baneprogrammet. I har gjort os
meget klogere på, hvad I vil have og hvad I syntes.
Hvis du ikke har besvaret vores undersøgelse, kan du gøre det her:
https://forms.gle/dsneJf4y9UbMk7ne9
Undersøgelsen slutter på søndag den 7. februar 2021.

