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Charlottenlund
TravbaneBaneprogram



Der Køres direkte til prøvestarten i forlængelse af præsentationen. Ekstra 
prøvestart i autostartløb op til 20.000 kr. fra den oprindelige proposition 
og i alle autostartløb for de 2-årige heste. 

I løb med autostart op til 20.000 kr og i alle autostartløb for de 2-årige heste, 
arrangeres der en ekstra prøvestart i forlængelse af præsentaionen (med ca. 
4 min til start). Startbilen står placeret ved opsamlingsstedet for normaldistancen. 
(Uanset distancen i det pågældende løb) - og slipper ved startstedet for normal-(Uanset distancen i det pågældende løb) - og slipper ved startstedet for normal-
distancen. Ekvipager som ikke ønsker at være med i prøvestarten skal afcantre på 
sædvanligvis og opholde sig på modsatte langside af, hvor prøvestarten afvikles. 
Efter afslutningen af prøvestarten kaldes der til start om ca. 3 min. Kuske som ikke 
ønsker at deltage i prøvestarten, skal være ekstra opmærksomme på startbilens kørsel på banen. 

Det Danske Travselskab
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
www.travbanen.dk
info@travbanen.dk
Tlf: +45 88 81 12 01
 

Har du en hest, der udgår og skal 
slettes bedes du ringe på 88 81 12 01

Vægten:
Vægten åbner 2 timer før første løb
og lukker 30 min. efter sidste løb.
 

Bokse:
Selskabets officielle opstaldnings-
liste er til enhver tid afgørende
for berettigelse af ikke tildelte bokse
medfører en afgift på 500,- pr. hest. 
Specifikke boksønsker skal ske til 
zo@travbanen.dk senest 48 timer efterzo@travbanen.dk senest 48 timer efter
startlisten er udkommet. 

Deltagerantal:
I voltestart kan der højest starte 8
(5+3) heste i en volte. (Hest spor 6
skal ligge bag spor 1 i volten) I auto-
startløb på 1600 meter kan der dog 
højest starte 10 heste (6+4). Indrykninghøjest starte 10 heste (6+4). Indrykning
i 2. række sker således at flest mulige
ekvipager skal have 2 valgfri spor i 
inderbanen.  

Fotograf:
Burt Seeger T:40 87 20 22
Se og køb billeder på
www.racehorsephotos.dk

Funktionærer:
Vægtforstander: Harry
CarstensenCarstensen
Toto: Kjeld Vedderkop

Nummerskilte:
Skiltene skal afleveres pæne 
og rene i vægten inden
vægtens lukketid. Hvis det
ikke sker, så idømmes en bøde
på 250 kr pr sæt til de ansvarligepå 250 kr pr sæt til de ansvarlige
 

Parkering
Det er kun tilladt for hestetrans-
porter at parkere på Lundens 
staldterræn på løbsdage. Alle andre 
henvises til p-pladsen udenfor 
staldområdet. Ellers modtager man 
en P-bøde.en P-bøde.

Prøvestart
Prøvestarter køres 60 min og 53 min.
inden første løb, med mindre andet 
er anført i programmet. I løb med 
autostart op til 20.000 kr vil der være 
en ekstra prøvestart direkte efter 
præsentationen og afcantringen præsentationen og afcantringen 
(med 3 min. til start)

Ændringer til banen
Meddel alle ændringer til banen. 
Åbent på løbsdage fra kl.10.00 
ved helligdagsløb og fra kl.9.00
på 888 112 01

Del dine oplevelser:
Vis os hvordan du har brugt dagen.
Brug #GåMediLunden

Følg os på SoMe:
Charlottenlund Travbane

Entré:
Køb billet på www.ticketmaster.dk
eller i døren kr. 50,-

Gratis Parkering

Wi-fi
DTSGUEST
Kode: travbanenKode: travbanen

Baneinfo
Banens omkreds. 950 meter
Bredde: ca. 20 meter
Opløb: 200 meter
Kørsel venstre om, mod uret.
Stenmel belægning
Maksimum 8 heste i hver volte. Maksimum 8 heste i hver volte. 
5 i forreste volte.
Ved Autostart: 8 heste i forreste 
række, seks ved 1600 meter. 

BANEINFO:BANEINFO:BANEINFO:

AKTIVE:



14. maj 2023 kl. 13.00
Menhammar 
Copenhagen Cup 
2023   
Entré kr. 150,-

CC 2023



CAFÉ P
                  
Menuer for marts og april
  
Søndag, den 5. marts:
Krebinetter med brasekartofler, ærter og smørsovs kr. 129,-Krebinetter med brasekartofler, ærter og smørsovs kr. 129,-
Frisksmurt smørrebrød kr. 29.- pr. stk.
 
Fredag, den 17. marts:
Biksemad med spejlæg, rødbeder, bearnaise og engelsk sovs kr. 99,-
Frisksmurt smørrebrød kr. 29.- pr. stk.
 

Søndag, den 26. marts:Søndag, den 26. marts:

Frokostplatte med æg og rejer med mayonaise, 
fiskefilet med remoulade, røget laks med røræg, 
lille mørbrad med bløde løg, roastbeef med remoulade, 
ristede løg, peberrod og agurk samt 2 slags oste, 
brød og smør. kr. 149,-
Frisksmurt smørrebrød kr. 29.- pr. stk.

Du kan booke bord/plads på : info@travbanen.dkDu kan booke bord/plads på : info@travbanen.dk
  
 

Se mere her





























STUDIEBAR I LUNDEN

Fredag 
17. marts
Køb
billet på
Ticketmaster.dk

Fredagsbar



KalenderStarttiderVelkommenCafé P

Se mere her

Travtoppen

Se den aktuelle stilling her



Vi ses til næste
løbsdag

17. marts 2023
Første løb kl. 15.45

Amatørernes Vinterpris

26. marts 2023
Første løb kl. 12:45 

Sophus Sørensens Mindeløb

 


