
Nyhedsbrev 4. løbsdag – 8. maj 2021  
 

Udtrukne: 

Prop 7 er ophævet på grund af for få anmeldelser. She’s Racy udtrukket. 

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. 

______________________________________________________________________________ 

Cafe Travbanen åbner for sæsonen: 

Restauranten er pt. kun åben for spisende gæster. Der kan købes Dagens ret 99 kr., travplatte 125 kr. 

og børnemenu 50 kr. Derudover sælges der øl, vin, vand, kaffe og kage.  

Dagens ret 8.maj er: Flæskesteg med kartofler og rødkål. 

Der kan reserveres bord til mail cafetravbanen@gmail.com eller tlf. 3018 2027 (Torben) eller køb 

spisebillet på billetsalg.dk/Bornholmsbrandpark. 

Der skal ved ankomst forevises enten coronapas eller en negativ coronatest der er maksimalt 72 

timer gammel. 

Der er tale om siddepladser, og man kan kun forlade sin siddeplads ved afhentning af mad– og 

drikkevarer, toiletbesøg m.v. Der skal bæres mundbind, når man ikke sidder ned. 

Der er ikke adgang til udendørs faciliteter på området. 

________________________________________________________________________________ 

Ekstra prøvestart i autostartsløb op til 20.000 kr.: 

I løb med autostart op til 20.000 kr. arrangeres der fremover en ekstra prøvestart direkte efter 

præsentationen og afcantringen (med 3 minutter til start). 

Startbilen står placereret ved opsamlingsstedet til 1800 meter-løb uanset distancen i løbet. Den 

slipper ved 1800 meter-startstedet. Ønsker du ikke at benytte dig af prøvestarten skal du opholde 

dig på modsatte langside af, hvor prøvestarten afvikles. Efter prøvestarten kaldes der til start om ca. 

2 minutter.  

________________________________________________________________________________ 

Montérytterne skal vejes: 

Husk at alle montéryttere skal vejes efter løbet. I bedes venligst skynde jer til vindercirkel (vinder) 

eller Vægten (de resterende) og tilbage veje.  

 

Startmelding til 5. løbsdag:  

Mandag 10. maj kl. 8.30 – 9.30.      Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk
mailto:info@bornholmstravbane.dk

