Publicerad av david zimmer 21 maj 2018, 08:13
https://www.bodentravet.com/sport/nyheter/177--bodentravetminusstorsatsar

16 februari 2018, publicerad av David Zimmer

Bodentravet storsatsar!
Bodentravet är glada och stolta över att idag kunna presentera en stor satsning
på travsporten i norr.
Budgetarbetet är precis klart och styrelsen har klubbat igenom en offensiv budget som
visar att Bodentravet satsar på prispengar men också på att sänka kostnader för
aktiva på vår bana
Hur kommer det då att se ut?
Exakt hur ska pengarna användas för att höja den sportsliga kvalitén?
Prispengar:

Från och med 10 maj till och med 20 sep (Mäster Gustafs Pokal) så
kommer förstapriset vara minst 30.000 kronor (exkl P21 och breddlopp)

V64 dagarna 5 april, 25 maj, 26 juli, 8 augusti (V86), 20 sep, 9 dec (GS75)
körs ett lopp med 100.000 kronor i första pris.

V75-dagen höjer vi första priset i alla lopp till minst 50.000 kronor. Vi
satsar på att höja den sportsligaste kvalitén ytterligare och höja statusen
på hela dagen.

Rolf Sundlings Minnes lopp 25 maj höjs från 35.000 till 50.000
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Prispengarna i vardagstravet höjs. För Bodentravets del innebär det att
miniminivån i loppen blir 25.000 kronor i förstapris och 50.000 kronor i
alla treåringslopp (16 st).

Diskvalificerade och oplacerade hästar erhåller 500 kronor
Totalt cirka 3,2 miljoner i ökade prispengar på Bodentravet 2018!!!

För att säkerställa att pengar kommer våra aktiva tillgodo har styrelsen även beslutat
om ett antal åtgärder för att sänka kostnader för våra aktiva licensinnehavare.
Styrelsen hoppas också på att fler vill plocka ut en aktiv licens då det är ett viktigt
underlag för hur många tävlingsdagar vi ska köra i framtiden.
Övriga satsningar:
Gäststallhyran tävlingsdagar tas bort för alla Bodentränade hästar.
Anläggningsavgiften för alla licensinnehavare halveras från 1500 till 750
kronor/år.
För nya licensinnehavare 2018: Ingen anläggningsavgift. Bodentravet
står för licensavgiften första året.
De här satsningarna ryms inom den befintliga budgeten då Bodentravet skjuter till
egna medel i prispengar, precis som tidigare år, och att vi tack vare en lite smalare
kostym har utrymme kvar på kostnadssidan.
Vi storsatsar och det är mycket på G!
Styrelens Norrbottens Travsällskap
Frågor: David Zimmer Travbanechef 070-880 24 39, Lars Olofsson Ordförande
073-384 86 40
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