
Nyhedsbrev 9. løbsdag – 22. juni 2021  
 

Udtrukne: Ingen. 

______________________________________________________________________________ 

Gæstekusk 30. juni: 

Rene Kjær kommer den 30. juni og er til rådighed i de fleste løb. Husk at skrive alternativ kusk på 

din anmeldelse. 

______________________________________________________________________________ 

Nyt fra kontoret: 

Thea går på barselorlov den 9. juli og er retur 1. juli 2022. Margareta Larsen er ansat som 

barselsvikar og er startet.  

________________________________________________________________________________ 

Prøve- rutine og fremvisningsløb 26. juni kl. 11.00: 

Prop 1 Prøve- og rutineløb  

Prop 2 Montéprøve- og rutineløb.   

Prop 3 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.  

Der kan desuden blive startvognsprøver på dagen. Nærmere information om dette efter anmeldese. 

________________________________________________________________________________ 

Tilrettede Coronarestriktionerne: 

Er du aktiv: Skal du være akkrediteret til at være på staldområdet. Adgang kan kun ske gennem 

staldindgangen. 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. Du må ikke gå på tilskuerpladsen. Husk at holde afstand. 

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. 

Arrangementet er først slut når æresrunden er afviklet og speakeren har sagt tak for i dag.  

Billet købes via billetsalg.dk eller i hovedindgangen så længe billetter haves. 

________________________________________________________________________________ 

Billet til hesteejere med heste til start:  HUSK 

Husk at give kontoret besked om du benytter dine 2 fribilletter. 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.  

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. 

________________________________________________________________________________ 

Generalforsamling: 

Foreningen af Travhesteejere holder generalforsamling fredag den 25. juni kl. 19.00 på Bornholms 

Brand Park. Der er spisning for medlemmerne kl. 18.00. Tilmelding senest den 21. juni til 

Hesteejerforeningen. 

 

Startmelding til 10. løbsdag: Startmelding til 26. juni 

Onsdag 23. juni kl. 8.30 – 9.30.       Torsdag 24. juni kl. senest kl. 10 

Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Thea, Margareta og Charlotte     
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