
Nyhedsbrev 7. løbsdag – 4. juni 2021  
 

Udtrukne: 

Ellie Skovly, Eclipse D D, Capana Østervang, Brad Peak og Champ Olympic. 

Ved 1 anmeldelse var papirarbejdet ikke i orden 

 

Vigtigt ændring af anmeldelsesdag 

På grund af omlægning af netværk i Dansk Hestevæddeløb den 9. juni flyttes anmeldelsesdag til 

den 15. juni til TORSDAG den 10. juni fra 8.30-9.30. Startlisten vil derfor først være klar torsdag 

eftermiddag og programmet fredag middag. 

Kontoret er lukket onsdag den 9. juni. 

_____________________________________________________________________________ 

Vi minder om Coronarestriktionerne: 

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

Er du aktiv: Må du være på staldterrænnet og siddepladserne ved siden af kiosken. Du må som 

aktiv ikke gå på tilskuerpladsen. Du skal akkrediteres for at være på området.  

Det er kun hjælpere til heste i løb der må være på løbsområdet under løb.  

Er du tilskuer: Husk at der skal forevises Coronapas/negativ test højst 72 timer gammel ved 

ankomst i hovedindgangen. Det er et siddende arrangement og der skal bæres mundbind, når du 

bevæger dig indenfor. Du må, som tilskuer ikke gå på staldterrænnet under arrangementet. 

Se vedhæftede kort hvis du er i tvivl om hvor områderne er. 

_______________________________________________________________________________ 

Retningslinjer for aktive: 

Retningslinjerne for Det Lille Forsamlingsforbud skal efter Regeringens nuværende plan forsvinde 

den 11. juni. Det betyder, at vi håber at der bliver åbnet yderligere op til den tid. Mere info følger 

når retningslinjerne kommer.   

____________________________________________________________________________ 

Billet til hesteejere:  HUSK 

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.  

Billetten skal være afhentet senest ved 1. løbs start.  

________________________________________________________________________________ 

Generalforsamling: 

Bornholms Travselskab holder generalforsamling fredag den 18. juni kl. 19.00 på Bornholms Brand 

Park. Der er spisning for medlemmerne kl. 18.00 – husk tilmelding til kontoret. 

 

Startmelding til 8. løbsdag:  

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

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Thea og Charlotte     

mailto:info@bornholmstravbane.dk

