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Biljetterna släppta till V86 - max 600 personer
Nu har Bodentravet släppt biljetterna till V86 den 28 juli. Det är max 600
personer utomhus som gäller med rådande restriktioner. Halva entrékassan
skänks till Barncancerfonden.
Nu stundar V86 den 28 juli, rent sportsligt näst största travdagen efter Midnattstravet.
2021 samarbetar Bodentravet med Barncancerfonden och skänker halva entrékassan
till organisationen. Även företag och privatpersoner kan gå in och sponsra.
- Vi känner att det här är det minsta vi kan göra. I den värld vi lever i nu med pandemi
och oroligheter glöms våra utsatta barn bort i mediebruset. Kan vi hjälpa
Barncancerfonden med en slant så ska vi givetvis ställa upp tillsammans med våra
företag, säger Jimmy Landström, marknadschef Bodentravet.
- Vi kommer även att ha en tioåriga Linn på plats med sin familj som tar emot checken
till Barncancerfonden. Hon har gått igenom den fruktansvärda sjukdomen, älskar
hästar och alla förstår vad stallet betytt för henne under den tuffa tiden.
Till V86 den 28 juli är det max 600 personer utomhus som gäller plus
restauranggästerna. De får inte blandas med varandra, men gästerna utomhus får
röra sig fritt över området jämfört med på Midnattstravet när de hyrde sin fasta plats.
- Vi kan ta in något fler än på Midnattstravet och det är kul för det rent sportsliga att
ekipagen får applåder för sina prestationer. Hela vägen från drive in-parkeringarna till
staketet vid målgången, säger Jimmy Landström.
- Vi behöver dock hålla isär restauranggästerna och vår publik utomhus för att kunna
ha 600 personer på drive in och uteplats.
Här köper du din biljett till publikplats!
https://secure.tickster.com/sv/w6acfkw5w2hmtub/products
För bokning i Travrestaurangen: info@travrestaurangenboden.com, eller 070
227 68 65, Jessica
(ej publikplatsbiljett)
Vill du stödja Barncancerfonden:
V86 med Barncancerfonden på Bodentravet onsdag 28 juli | Barncancerfonden
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