
TRÆNINGSREGLER 
for  

Fyens Væddeløbsbane  
 

Følgende regler gælder – fra 1. februar 2020 – for hele baneanlægget: 

 

 

Vinterhalvår: 1. november - 31. marts: 

Den store bane (travbanen) er åben: 

Alle hverdage:  Indtil klokken 14.00, hvor der er sidste baneservice 

Lørdag:    Indtil klokken 12.30, hvor der er sidste baneservice  

Søn- og helligdage:   Lukket. 

Ved lystræning tirsdag:  Er sidste baneservice efter kl. 19.00  

 

Lille bane (inderbanen) er åben: Alle ugens dage.  

Ponykuske har først adgang til inderbanen efter kl. 14.00 

 

Ponytravskolen 

Har træningstid:    

   Mandag:  kl. 17.00 til 18.00 

   Onsdag:  kl. 17.00 til 18.00 

   Torsdag:  kl. 17.00 til 18.00  

   Lørdag: kl. 13.00 til 14.00. 

 

I dette tidsrum er hele baneanlægget lukket for alle andre end travskolen, af hensyn til 

sikkerheden. 

Under træning er ophold af andre end kuskene ikke tilladt på baneanlægget.  

Der henvises til terrassen på Vaskehuset.  

 

 

Sandbanen er åben:   Alle ugens dag fra solopgang til solnedgang. 

Hvis travere ønskes trænet på sandbanen under sadel eller for sulky, skal der først træffes 

aftale med Bolette Rosenlund og Johnny Reimer før banen benyttes. 

 

På sandbanen træner alle modsat rundt TIRSDAG og TORSDAG. 

 

 

Sommerhalvår: 1. april - 31. oktober: 

 

Den store bane er åben:  Alle ugens dage. 

Lille bane (inderbanen) er åben:  Alle ugens dage.  

Ponykuske har først adgang til inderbanen efter kl. 14.00 

 

 

 



Ponytravskolen har træningstid:  

Har træningstid:    

   Mandag:  kl. 17.00 til 18.00 

   Onsdag:  kl. 17.00 til 18.00 

   Torsdag:  kl. 17.00 til 18.00  

   Lørdag: kl. 13.00 til 14.00. 

 

I dette tidsrum er hele baneanlægget lukket for alle andre end travskolen, af hensyn til 

sikkerheden. 

Under træning er ophold af andre end kuskene ikke tilladt på baneanlægget.  

Der henvises til terrassen på Vaskehuset.  

 

Sandbanen er åben:  Alle ugens dag fra solopgang til solnedgang. 

Hvis travere ønskes trænet på sandbanen under sadel eller for sulky, skal der først træffes 

aftale med Bolette Rosenlund og Johnny Reimer før banen benyttes. 
  

På sandbanen træner alle modsat rundt TIRSDAG og TORSDAG. 

Det henstilles, at der ikke skridtes på sandbanen 

 

Græsbanen 

Græsning på galopbanen er ikke tilladt – anvend inderkredsen af travbanen. 

Græsgalop er ikke tilladt uden forudgående accept fra Galopklubben. 
 

Ansøgning om tid til græsgalop skal ske til Galopklubbens baneansvarlige:  

Tom Christensen på tlf. 20 66 83 00. 

Ved tilsidesættelse af disse regler vil træneren blive idømt en bøde på:  

1.000 kr. ved første forseelse 

2.000 kr. ved anden forseelse 

3.000 kr. ved tredje forseelse samt inddragelsen af retten til græsgalop. 

 

Andet (Hele året) 

På løbsdage er der lukket for træning af heste udefra, mens for trænere på banen, er 

banen lukket to timer før første løbs (evt. prøveløbs) start på løbsdage.  

 

Broløkke 

Træning på Broløkke er tilladt fra mandag til fredag fra kl. 7 til 14.00 på hverdag. Det er ikke 

tilladt at køre og ride hurtigt på banen. Efter kl. 14. 00 samt på løbsdage er det forbudt for 

kørende ekvipager at benytte Broløkke. 

 

Lørdag og søndag er Broløkke lukket for kørende ekvipager. 

 

Der trænes venstre rundt TIRSDAG og TORSDAG og højre rundt alle andre dage.  

 
 

Vis hensyn til hinanden – udvis forsigtighed ved passage af sandbanen under 

træning. 

 

Fyens Væddeløbsbane A/S 


