
Nyhedsbrev 19. løbsdag – 7. september 2021  
 

Udtrukne:  

Face Collection. 

_____________________________________________________________________________ 

Vigtigt - Tilføjes til propositioner den 14. september: 

Løb 10 – Reserveløb, Amerikanerløb: 2-14 årige højst 15.000 kr.  

1820 m. Autostart. Højst 10 startende. Grundlag 0 kr. Fortrinsretten gælder. 

Præmiesum: 3200-1700-1450-950-700 (5 præmier) Intet indskud. 

Dette løb afvikles kun, såfremt Løb 1 ikke kan gennemføres. 

Der kræves dog mindst 6 heste ved startmeldingsfristens udløb for at løbet gennemføres. 

_______________________________________________________________________________ 

Hjælp søges akut: 

Vi har akut brug for en afløser i hovedindgangen. Vil du hjælpe den 7. og/eller 14. september samt 

evt. nogle weekender, eller kender du en der vil, så kontakt kontoret på 888 112 09 eller mail: 

info@bornholmstravbane.dk Alle over 16 år kan bruges – eneste krav er at du har en smartphone. 

________________________________________________________________________________ 

Tour de Valmuen: 

Lørdag den 4. september har handicapcykelløbet Tour de Valmuen pitstop på travbanen ved 

kiosken. Tag hensyn til cyklisterne. 

________________________________________________________________________________ 

Husk i staldindgangen: 

Alle skal fremvise adgangstegn ved ankomst til banen også i Staldindgangen dvs. også alle 

licenshavere og hjælpere. Børn har gratis adgang resten af 2021. Personbiler skal også vise 

parkeringstilladelse. Sæsonkort til licenshavere/hesteejere er udsendt fra info@billetsalg.dk. Kik i 

din uønsket mail/spamfilter. Fold gerne sæsonkortet, men ikke QR koden. QR koden skal vises, så 

vi kan scanne den. 

 

Autostartsprøver på Prøveløbsdag/Ponyeventdag 11. september: 

Der tilbydes denne dag autostartsprøver for interesserede. Se programmet for dagen for tidspunkt. 

Husk banen er lukket for anden træning fra ca. kl. 11-14. 

________________________________________________________________________________ 

Nummerskilte: 

Skal afhentes senest 1 time før løbet og skal efter løbet afleveres rengjorte på begge sider.  

Brug gerne vand og børste/svamp på begge sider og tør efter med håndklæde.  

Er det itu, så giv besked ved aflevering i Vægten, så det kan repareres. 

________________________________________________________________________________ 

Parkering med trailere og personbiler ved staldindkørsel: 

Ved trailerparkeringen tag hensyn til de øvrige, så der er plads til alle. Det betyder kør frem så man 

kan komme bag om og hold ikke for lang afstand imellem bilerne, så der er plads til flere.  

Det samme gælder personbilerne længere nede mod landevejen, hold tættere, så der er plads til 

flere.   

Startmelding til 20. løbsdag:  Til prøveløbsdag 11. september: 

  

Onsdag 8. september kl. 8.30 – 9.30.        Torsdag den 9. september kl. 8.30-9.30 

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

BORNHOLMS TRAVSELSKAB Margareta og Charlotte     
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