
Hvordan forholder banen sig til Covid-19?  

ALLE SKAL FREMVISE CORONAPAS 

Gældende for alle reservationer er, at vi skal have navn og kontaktoplysning (mail eller telefonnr) på alle gæster. 

Set i lyset af den alvorlige situation i forhold til spredningen af Covid-19 er forholdende omkring både vores daglige 

aktiviteter og vores løbsdage markant ændrede. 

 

Fra og med vores løbsdag den 10. juni 2021 har publikum følgende muligheder for at overvære vores løb: 

 

Udendørs plads foran hovedbygningen og i Cafeteriet 

Du kan reservere en plads udendørs / i cafeteriet, ved at ringe til Billund Trav på tlf.: 888 112 04 eller sende en mail 

på: info@billundtrav.dk  

Vi må have 200 gæster i alt udenfor hovedbygningen / i cafeteriet. Der kræves coronapas for at se løbene fra de 

udendørs pladser, hvor det er muligt både at stå op og sidde ned. 

For de udendørs gæster er det muligt at spille i totalisatoren, købe øl, sodavand og kaffe og komme på toilettet. 

 

Plads i Restaurant Tarok   

Du kan reservere en siddeplads i Restaurant Tarok (indendørs) ved at ringe til Billund Trav på tlf.: 888 112 04 eller 

sende en mail på: info@billundtrav.dk  

Gæster i restauranten (indendørs) skal sidde ned, der skal vises coronapas og gældende regler om kvadratmeter, 

mundbind og afstand skal overholdes. 

Gæster i restauranten har mulighed for at spille, købe drikkevarer og mad, og komme på toilettet. 

 

Plads i Cafe Staldsvinget 

Du kan reservere en siddeplads i Cafe Staldsvinget (indendørs og udendørs) på mail: miccam88@hotmail.com 

Gæster i cafeen skal sidde ned, der skal vises coronapas og gældende regler om kvadratmeter, mundbind og afstand 

skal overholdes. 

Gæster i cafeen har mulighed for at spille, købe drikkevarer og mad, og komme på toilettet. 

Udendørs plads på drive-in parkeringen 

Du kan reservere en plads på drive-in parkeringen (der er 130 pladser), ved at ringe til Billund Trav på tlf.: 888 112 04 

eller sende en mail på: info@billundtrav.dk  

Der kræves coronapas for at se løbene fra de udendørs pladser, hvor det er muligt både at stå op og sidde ned. 

For de udendørs gæster er det muligt at spille i totalisatoren, købe øl, sodavand og kaffe og komme på toilettet i 

Cafe Staldsvinget. 

 


