
Nyhedsbrev 12. løbsdag – 13. juli 2021  
 

Udtrukne:  

Prop 2 er ophævet på grund af for få anmeldelser. Gingin, Indiana Mr Lucky og Champ Olympic er 

udtrukket. 

_______________________________________________________________________________ 

HUSK – Send Kuske/trænerkommentarer: 

på mail info@bornholmstravbane.dk senest kl. 12 sidste hverdag før en løbsdag. Det hjælper jer, 

spillerne og kontoret rigtigt meget. 

______________________________________________________________________________ 

Nyt fra kontoret: 

Thea er nu flyttet i folingsfold. Kontorets åbningstider er mandag-fredag 9-12 -på hverdagsløbsdage 

dog fra 12-15. Tine, DTC har ferie frem til 26. juli.  

________________________________________________________________________________ 

Derbytur: 

Vi genoptager traditionen med bustur til derby. Da der er begrænset antal pladser til tilskuere i 

derbyweekenden og i bussen, anbefaler vi at du køber din billet hurtigst muligt. Du kan købe på 

kontoret eller via vores hjemmeside/billetsalg.dk. 

________________________________________________________________________________ 

Adgang for hesteejere i staldene: 

Her på Bornholm fastholder vi de gældende regler om adgang til staldene. Det betyder at du kan 

blive akkrediteret til at være i staldene på en løbsdag, men det er ikke tilladt at gå fra 

publikumsområde til staldområde eller retur. Vi har udsolgt hver løbsdag på publikumsside og der 

må derfor ikke komme flere i det område + der er krav om coronapas. Det er derfor vigtigt at blive i 

det område du har adgang til hver løbsdag. 

_____________________________________________________________________________ 

Hesteejerbilletter: 

Vi minder om, at du skal melde ind om du benytter dine hesteejerbilletter senest kl. 12.00 dagen før 

løbsdagen til info@bornholmstravbane.dk. Vi sætter billetter der ikke er reserveret til salg, hvilket 

betyder at der ikke ledig kapacitet på området til den person der står i hovedindgangen uden gyldig 

billet. Husk også at udfylde blanket til hesteejerbillet korrekt af hensyn til smitteopsporing. 

_____________________________________________________________________________ 

Sletning af heste og kuskeændringer: 

Skal udenfor kontorets åbningstider ske på mobil 40214820. Dette gælder også på løbsdage. 

 

Startmelding til 13. løbsdag: 

  

Onsdag 14. juli kl. 8.30 – 9.30.        

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Margareta og Charlotte     
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