
Nyhedsbrev 8. løbsdag – 15. juni 2021  
 

Udtrukne: 

Digital Yankee, So Long Sugar, Bear Les Cordons, Champ Olympic, Crepe Suzette, Sorrento, 

Herman K S, Eternity La Marc, She's Racy. 

Ved 1 anmeldelse var papirarbejdet ikke i orden 

______________________________________________________________________________ 

Nummerskilte: 

Kan nu hentes og afleveres i Vægten. Giv venligst besked til Vægtforstanderen, når der er fejl på 

nummerskiltene, så kan de blive repareret til næste løbsdag. Det er er irriterende af stå med et 

nummerskilt som er itu. Så hjælp dig selv og andre – fortæl hvad der er galt med skiltet. 

_______________________________________________________________________________ 

Tilrettede Coronarestriktionerne: 

Er du aktiv: Nu må der være en hjælper pr hest + kuskene. Da der skal fortsat laves lister, skal vi 

have navne på dem du har med i stalden. Du må gerne have ekstra heste med igen. 

Staldterrænnet er stadig en særskilt sektion. Du må være på staldterrænnet og siddepladserne ved 

siden af pølsevognen, ikke gå på tilskuerpladsen og 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. Du må, som tilskuer ikke gå på staldterrænnet under arrangementet. 

________________________________________________________________________________ 

Billet til hesteejere:  HUSK 

Som hesteejer kan du fremover få op til 2 fribilletter pr. hest, du starter på en løbsdag.  

Billetterne udsteder du selv - benyt vedhæftede blanket. Det er vigtigt at udfylde alle oplysninger på 

blanketten, da vi skal kunne smitte opspore i henhold til retningslinjerne for afvikling af 

arrangementer. Blanketten gælder som billet og skal afleveres i hovedindgangen. 

For at vi kender antallet at fribilletter pr dag, skal vi kende antallet du har udstedt dagen før 

løbsdagen. Send en mail til os på info@bornholmstravbane.dk senest kl. 12, dagen før løbsdagen 

Ikke benyttede billetter sættes til salg, så publikum kan købe dem. 

________________________________________________________________________________ 

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. 

________________________________________________________________________________ 

Prøve- rutine og fremvisningsløb 26. juni: 

Lørdag den 26. juni kl. 11 afvikler vi Ponyeventdag. Vi afvikler samme dag prøve- og rutineløb for 

sulky og monté.  Desuden vil der være Fremvisningløb 1.32 for 2 årige og ustartede 3 og 4 årige 

heste.  

Tilmelding skal ske senest torsdag den 24. juni kl. 10.00. Der skal være anmeldt min. 5 heste til 

disse løb. Alternativt vil der blive udskrevet Fremvisningsløb 1.32 den 6. juli.   

 

Startmelding til 9. løbsdag:  

Onsdag 16. juni kl. 8.30 – 9.30.      Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Thea og Charlotte     
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