
Nyhedsbrev 3. løbsdag – 1. maj 2021  
 

Vigtigt - Flytning af løbsdag: 

Vores løbsdag fredag den 14/5 (om aftenen – efter Aalborg) flyttes til lørdag den 15/5 kl. 

11.00. 

Anmeldelse til løbsdagen vil stadig være mandag den 10. maj.  

Propositionerne er ligeledes de samme. 

________________________________________________________________________________ 

Udtrukne: 

Gingin, Foxie Hill, Fitou, Bad Shadow. Prop 1 er ophævet grundet for få anmeldte heste.1 hest kom 

ikke til start, da papirarbejdet ikke var i orden. 

_____________________________________________________________________________ 

Sejrsinterview og æresrunde: 

I øjeblikket foregår sejrsinterview stående. Vi beder kusken om at stå af, så der kan laves interview 

med Michael Kaas Hansen. 

Vinderekvipagen må gerne køre via opvarmningsbanen imod kørselsretningen for at skifte kusk. 

Dette er for at banen kan blive passet og vandet. 

Så længe vi ikke har tilskuere, køres der ikke æresrunde.  

________________________________________________________________________________ 

Kuske/træner kommentarer: 

I må meget gerne sende en kort udtagelse om jeres heste til os til info@bornholmstravbane.dk 

senest torsdag morgen. Så kan vi give bedst mulig information til spillerne. En del af jer gør det 

allerede, men vi vil gerne have flere med, så vi kan få bedre omsætning til vores løb. 

______________________________________________________________________________ 

Tilskuere til travløb: 

Vi ved, I gerne vil se travløbene, men kør hjem når din sidste hest har startet. I er der ikke for at se 

travløb, men for at starte jeres hest. 

Husk at vi ikke må have tilskuere til travløb. Derfor er det kun de med heste til start i de enkelte løb, 

der må være ved banekanten. 

________________________________________________________________________________ 

Forsamlingsforbud for udendørs idræt: 

Vi forventer at kunne køre løbene i kun en afdeling fremover. Det lille udendørs forsamlingsforbud 

stiger til 75 personer den 6. maj. Retningslinjerne for hjælpere bliver ikke ændret i denne omgang. 

________________________________________________________________________________ 

Banen er lukket for træning: 

Mandag den 3. maj om formiddagen fra kl. 7.30, da den skal vedligeholdes. 

  

Startmelding til 4. løbsdag:  

Mandag 3. maj kl. 8.30 – 9.30.      Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Thea og Charlotte     
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