
Retningslinjer til aktive ifm. afvikling af løb på Bornholms Brand Park  

Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes.  

Er du syg, så bliv hjemme. Vask hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og 

mund.  

Husk at holde afstand og pas på hinanden  

• Vi overholder det lille udendørs forsamlingsforbud på 100 personer. 

• Løbsdagene kommer til at foregå med amatører og professionelle, dog med 

begrænsninger. 

• Kun adgang på staldterræn via staldindkørsel og for akkrediterede personer 

• Staldindgangen bemandes med vagt. OBS: Navneliste tjekkes af, og uvedkommende 

afvises. Kuske, hjælpere og transportører bliver registreret - både når de ankommer og 

forlader staldene. Transportører skal forlade området så snart hestene er læsset af. 

• Ved anmeldelse oplyses ønske om mulige hjælpere. Vi forbeholder os retten til at 

reducerer i hjælpere, hvis det bliver nødvendigt. 

o Har man som kusk 1 hest til start får man ingen medhjælper.  
o Har man som kusk 2 heste til start kan man få 1 hjælper.  
o Har man som kusk 3 eller flere heste til start kan man få 2 hjælpere.  
o Har man som kusk 4 eller flere heste til start kan man få 3 hjælpere.  

• Kuske og hjælpere skal forlade området hurtigst muligt efter endt løb.  
• Nummerskilte afhentes i Vægten iført mundbind. 

• Nummerskilte afleveres rengjorte og ophængte udenfor Vægten på stativet. 

• Under løb må de aktive, når de generelle retningslinjer overholdes, kun opholde sig på 

staldterrænet. Det er ikke tilladt at gå på publikumsområdet. 

• Ophold dig kortest mulig tid på banens område – kør hjem, når starthestene er klar til 

afgang. 

• Det er ikke muligt at medbringe ekstra heste på løbsdagen.   
• Under løb må staldmand til de startende heste være i skovsvinget. Øvrige personer 

skal blive på staldområdet.  
• Kiosken har åbent.   

 

Hestene udtages efter deltagerantal og forsamlingsforbud. Ønsker man ikke at starte under 
disse regler, anbefaler vi, at man venter til der bliver åbnet mere op fra Regeringen. 

Retningslinjer til publikum 

Er du syg, så bliv hjemme. Vask hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og 

mund. 

Husk – Coronapas/negativ coronatest max 72 timer gammel skal forevises ved ankomst.  

Det er ikke tilladt at gå på staldterrænnet under løbene.  

Det er et siddende arrangement. Mundbind skal bæres, når du bevæger dig indenfor. 
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