Nyhedsbrev 1. løbsdag – 17. april 2021
Udtrukne:
6 heste og 2 kuske kom ikke til start, da papirarbejdet ikke var i orden.
_____________________________________________________________________________
Vigtig info til lørdag: Banen er lukket for al anden træning fra kl. 00.00-17.00.
Husk at respektere alle retningslinjer for løbsdagen, så vi ikke risikerer bøder eller andet. Udover
coronaregler om forsamlinger på 10 personer – hold afstand og alt det andet vi kender, så:
Vær så kort tid som muligt på banen. Kør hjem straks du er færdig med at starte din(e) hest(e).
Skal du først starte i 2. halvleg, så må du først komme til den.
Du må kun være ved banekanten, hvis du har hest i løbet, ellers skal du blive i din stald.
Transportører må ikke være på området – kun mens hest af- og pålæsses.
Parker gerne ved opkørslen til staldene, så trafikken ved opvarmningsbanen minimeres under løb.
Der skal ikke vises adgangskort, men du skal kunne identificere dig. Står dit navn ikke på
adgangslisten, kommer du ikke ind.
Nummerskilte afleveres retur til Vægten rengjorte – hæng dem på tøjstativet udenfor. Husk du selv
er ansvarlig for sæbe og sprit i din egen stald.
Du er ikke tilskuer til travløb – du er der for at starte din hest! Vi må ikke have publikum, så
derfor skal du være i din stald, når din hest ikke er i løb.
________________________________________________________________________________
Ponyklubben træner:
Hver fredage fra 17.30 -18.30 på løbsbanen. Løbsbanen er lukket for anden træning i dette tidsrum.
Til trænere:
Vi vil gerne rose jer alle for at oplyse staldmand allerede ved anmeldelse og at så mange stadig
melder pr. mail. Det letter vores arbejde rigtigt meget. Fortsæt gerne sådan.
Husk at:
* Altid medbring hestepas og behandlingsjournal til start
* Ved al kørsel/ridning på opvisningsbanens område (incl. Inderbane) skal kusk/rytter – uanset
licens eller ej - bære godkendt spændt hjelm og sikkerhedsvest.
* Hvis kusk/rytter ikke ankommer til travbanens staldområde senest 1 time før det aktuelle løbs
start, har dommerkomitéen ret til at foretage programændring.
* Tjek hvornår din hest skal være vaccineret og de nye vaccinationsregler
* Træningslister skal til hver en tid være opdaterede og ejerforhold på plads før du anmelder din
hest.
* Modtager du en udenlandsk hest, så kontakt straks DTC for ejerskifte, import eller midlertidigt
ophold samt registrering på træningsliste. Husk at det er muligt at komme ind på kontoret og få
det gjort.
* Betal dine regninger, så du og din hest ikke får startforbud.
Heste der ikke opfylder ovennævnte kan ikke anmeldes til start.
________________________________________________________________________________
Naturstyrelsen meddeler:
At der skoves på Hvilevej fra udkørslen fra Travbanen og helt ned til Segenvej på mandag og
tirsdag 19.4-20.4. Tømmeret trækkes ud til Hvilevej og kan ligger der i nogle uger.
Startmelding til 2. løbsdag:
Mandag 19. april kl. 8.30 – 9.30.
Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09
BORNHOLMS TRAVSELSKAB Thea og Charlotte

