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FORÅRSBREV FRA BORNHOLMS TRAVSELSKAB 2021
Der er prøve- og rutineløb lørdag den 10. april kl. 10.00 for både sulky- og
monteheste. Anmeldelse senest onsdag den 7. april kl. 10. Prøveløbsheste har
fortrin til start. Oplys gerne staldmand ved anmeldelse.
Den 10. april afvikles der ponyløb fra kl. 11.30 ca. (1 time efter sidste
prøveløb)
Der er sæsonpremiere lørdag den 17. april kl. 12.30. Anmeldelse hertil er
senest mandag den 12. april kl. 9.30.
Anmeldelse på info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09.
Indtil videre afvikles løbsdagene for både amatører og professionelle og i
maksimalt to afdelinger. Det betyder indtil videre at deltagerantallet skal
begrænses lige så meget, som I oplevede i efteråret. Da retningslinjerne
opdateres løbende, vil de blive lagt på hjemmesiden igen lige efter påske.
Grundet forsamlingsloftet på max. 50 personer er baneområdet lukket for
alle andre end løbsdeltagere. Der vil være kontrol ved indgangen og alle
skal akkrediteres for at møde på dagen. Ligesom vi kender det fra 2020.
Tilskuere ser det ud til at der først må komme efter den 6. maj. Nærmere
information om det så snart der offentliggøres fra Regeringen.
Naturstyrelsen minder om at træning på Trehøjevejen kun er frem til fredag
før palmesøndag. Nærmere info på hjemmesiden under Sport – Praktisk om
banen til A og B trænere.
Træning på banerne: Banerne er åbne og bliver ordnet dagligt, såfremt vejret
tillader det.
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Syn af sulky sker af Hesteejerforeningen. Husk at alle sulkyer, der anvendes til
løb skal godkendes.
Licens til travløb: Tilmelding til kontoret på info@bornholmstravbane.dk
Opstart bliver snarest muligt.
Vaccination, ejerforhold og træningslister skal være i orden: Husk nye regler
for vaccination fra 1.1.2021. Opfylder din hest ikke reglerne, kan den ikke
anmeldes til start, ligesom den ikke må være på travbanen. Træningslister skal
til hver en tid være opdaterede og ejerforhold på plads før du anmelder din hest.
Du skal altid kontakte kontoret eller DTC, når du får en ny hest i stalden eller
sender en væk, så din træningsliste altid er korrekt. Modtager du en udenlandsk
hest, så kontakt straks DTC for ejerskifte, import eller midlertidigt ophold samt
registrering på træningsliste. Heste der ikke opfylder ovennævnte kan ikke
anmeldes til start. Husk at det er muligt at komme ind på kontoret og få det
gjort.
Kalender nr. 1 udkommer kun i e-udgave. I Vægten og på kontoret kan du få en
papirudgave.
Nøgle til toilet: Staldejere kan få en nøgle til toilet ved Vægten mod betaling af
800 kr. hvoraf de 500 kr. er depositum. Kontakt kontoret.
Travhilsen
BORNHOLMS TRAVSELSKAB
Thea og Charlotte
www.bornholmsbrandpark.dk
Mail: info@bornholmstravbane.dk Tlf. 888 112 09
(sletning af heste sker på mobil 4021 4820)
Kontoret træffes bedst hverdage fra 9-12 – indtil 1. april lukket fredag.
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