
Nyhedsbrev 17. løbsdag – 22. august 2021  
 

Udtrukne:  

Cashmir, Playboy Face, Soul Artist og Coktail Baron. 

 

Færdsel mellem stalde og publikumsområde: 

Husk det er ABSOLUT FORBUDT at gå mellem de to sektioner. Hegnet må ikke forceres. Er du 

kusk/træner/staldmand og har billet til publikumspladsen skal der forevises Coronapas i Vægten før 

indtræden på publikumspladsen. 

________________________________________________________________________________ 

Rygepolitik i staldene: 

Bornholms Travselskabs bestyrelse har besluttet at der indføres rygeforbud inde i staldene fra dags 

dato. Vi henstiller derfor til at alle fremover kun ryger udenfor ligesom på publikumsarealet. 

Samtidig beder vi rygerne ikke at smide deres skodder på jorden, men benytte askebæger. 

 

Brug af hjelm og sikkerhedsvest: 

Vi minder om at der på løbsdage skal benyttes spændt hjelm og sikkerhedsvest ved al færdsel med 

hest på banens område. Det gælder også i vindercirklen og ved transport til træningsbanen. 

_______________________________________________________________________________ 

Hjælp spillerne – Send Kuske/trænerkommentarer: 

på mail info@bornholmstravbane.dk  senest kl. 12 sidste hverdag før en løbsdag.  

 

Søndag den 29. august: 

Haveselskabet holder Havemarked på plænen bag restauranten den 29. august kl. 10-16.  

Der entre 30 kr. Indgang gennem hovedindgangen. 

________________________________________________________________________________ 

Sæsonkort: 

Sæsonkort kan købes hos billetsalg.dk til 256,25 kr.     

Gamle kort fra Dansk Hestevæddeløb kan fortsat ikke benyttes her på banen. 

 

Derbytur: 

Det er nu muligt at købe billet kun til bus uden entrebillet. Så er det muligt at komme med hjem for 

jer, som vælger at være i København hele weekenden. 

______________________________________________________________________________ 

VIGTIGT Hesteejerbilletter: 

Du skal melde ind, at du benytter dine hesteejerbilletter senest kl. 12.00 torsdag den 19. august til 

info@bornholmstravbane.dk. 

Blanket til hesteejerbillet skal udfyldes korrekt af hensyn til smitteopsporing og den skal afleveres 

ved Hovedindgangen. Ingen adgang på disse billetter i staldindgangen. 

________________________________________________________________________________ 

Sletning af heste og kuskeændringer: 

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

 

Startmelding til 18. løbsdag: 

  

Onsdag 25. august kl. 8.30 – 9.30.        
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Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09  

 

BORNHOLMS TRAVSELSKAB  

Margareta og Charlotte     
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