
Nyhedsbrev 1. løbsdag – 9. april 2022  
 

Udtrukne: 

Ingen 

_____________________________________________________________________________ 

Sæsonkort: 

Alle skal vise sæsonkort ved ankomst til banen. Gamle kort fra DTC kan fortsat ikke benyttes på 

banen. Er du kusk/træner ved banen eller har du hest i træning på Bornholm får du hesteejerkort ved 

henvendelse på kontoret. Så har du ikke hentet dine kort, så skynd dig, så du er klar til på lørdag. 

_____________________________________________________________________________ 

Licens træning: 

Hver tirsdag fra 17-18 på løbsbanen. Løbsbanen er lukket for anden træning i dette tidsrum. 

________________________________________________________________________________ 

Ponyklubben træner: 

Hver fredage fra 17.30 -18.30 på løbsbanen. Løbsbanen er lukket for anden træning i dette tidsrum. 

 

Til trænere og kuske: 

Hvis vi skal have en god totalisatoromsætning, har vi brug for kuskekommentarer fra jer.  

Så mail til os på info@bornholmstravbane.dk med dine forventninger, udstyrsændringer, almen 

tilstand på hesten - så vi kan informere spillerne.  

Norge og Sverige spiller med til vores lørdagstrav i foråret. Hjælp os med at give spillerne god 

information. 

 

Husk også at: 

* Altid medbring hestepas og behandlingsjournal til start 

* Ved al kørsel/ridning på banens område inkl. træningsbanen skal kusk/rytter – uanset licens eller 

ej – være minimum 16 år og bære godkendt spændt hjelm og sikkerhedsvest. 

* Hvis kusk/rytter ikke ankommer til travbanens staldområde senest 1 time før det aktuelle løbs 

start, har dommerkomitéen ret til at foretage programændring. 

* Træningslister skal til hver en tid være opdaterede og ejerforhold på plads før du anmelder din 

hest. 

* Modtager du en udenlandsk hest, så kontakt straks DTC for ejerskifte, import eller midlertidigt 

ophold samt registrering på træningsliste. Husk at det er muligt at komme ind på kontoret og få 

det gjort. 

* Betal dine regninger, så du og din hest ikke får startforbud. 

* Overhold vaccinationsdatoerne 

Heste der ikke opfylder ovennævnte kan ikke anmeldes til start. 

________________________________________________________________________________ 

Naturstyrelsen meddeler: 

Trehøjevejen lukkes for træning fra d. 8. april og indtil 1. oktober. Har du køretilladelse til kørsel på 

vejen, så kan du fortsat benytte den. 

 

Startmelding til 2. løbsdag:  

Mandag 11. april kl. 8.30 – 9.30.      Mail: info@bornholmstravbane.dk eller tlf. 888 112 09 
BORNHOLMS TRAVSELSKAB Margareta og Charlotte     
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