
Nyhedsbrev 6. løbsdag – 24. maj 2021  
 

Udtrukne: 

Dora Solo 

Ved 1 anmeldelse var papirarbejdet ikke i orden 

_____________________________________________________________________________ 

Vigtig information - Rettelse proposition løb 9. 4. juni: 

Løb 9 er korrekt et:  - Formløb – Reserveløb - Fortrin heste med færrest point. 

Tillæggene i løbet er en fejl.  

______________________________________________________________________________ 

Husk at overholde alle Coronarestriktioner: 

Hold afstand. Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom. Host/nys i ærmet. Brug sprit. 

_______________________________________________________________________________ 

Sejrsinterview og æresrunde: 

Nu er der igen æresrunder. Sejrsinterview foregår fortsat stående. Vi beder kusken om at stå af, så 

der kan laves interview. Claus Peter Christiansen er næsten altid klar til at tage hesten. 

Vinderekvipagen skal køre via opvarmningsbanen imod kørselsretningen til vindercirklen. Dette er 

for at banen kan blive passet og vandet. 

_______________________________________________________________________________ 

Retningslinjer for aktive: 

Retningslinjerne for Det Lille Forsamlingsforbud giver nu mulighed for at der kan være 100 

personer på staldterrænnet. Da antallet af startende heste stiger, vil der ikke umiddelbart blive 

mulighed for flere hjælpere. Dog vil kuske med mere end 4 startende hest få yderligere en hjælper 

med. Der kan fra gang til gang, såfremt pladsen tillader det blive åbnet for yderligere hjælpere. Vi 

håber, I har tålmodighed lidt endnu, hvis vi alle overholder reglerne i samfundet, åbnes der måske 

yderligere op 11. juni.  Så hold ud! Det er som aktiv ikke tilladt at gå på tilskuerpladsen. 

____________________________________________________________________________ 

Tilskuere og billet til hesteejere: 

Der er nu åbnet for begrænset antal tilskuere. Billetter sælges hos billetsalg.dk via vores 

hjemmeside. Da alle tilskuere skal registreres, kan de gamle hesteejerkort fortsat ikke benyttes. 

Derfor har Bornholms Travselskabs bestyrelse besluttet, at alle hesteejere med hest til start på en 

løbsdag modtager én entrebillet. Billetterne ligger på en liste i hovedindgangen og det er navnet på 

den registrerede ejer, der skal oplyses. Der er én billet pr ejerskab (teknisk repræsentant) - uanset 

antal startende heste på dagen i ejerskabet. Såfremt man har behov for flere billetter, skal de købes 

på billetsalg.dk. Da der er begrænset antal, så køb i god tid. Billetten skal være afhentet senest ved 

1. løbs start. Det er ikke tilladt, som tilskuer, at gå i staldene. 

Husk at det er et siddende arrangement og der skal forevises Coronapas/negativ test højst 72 timer 

gammel ved ankomst samt bæres mundbind når du bevæger dig indenfor. 

________________________________________________________________________________ 

Banen er lukket for træning: 

Da der er andet arrangement på banen den 29. maj er banen og løbsbanen lukket fra 8-16.  

Det vil være muligt at benytte staldene og køre på træningsbanen. 

 

Startmelding til 7. løbsdag:  

Torsdag 27. maj kl. 8.30 – 9.30.      Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

