BILLUND TRAVS VENNER

INFORMATIONSFOLDER

Hvilket formål har Billund Travs Venner?
Billund Travs Venner har til formål at støtte alment velgørende for
hestesportens udvikling i relation til Billund Trav.
Det sker ved, at foreningen indsamler økonomiske midler gennem
tegning af sponsorater og forskellige aktiviteter.
Foreningen arrangerer og deltager i aktiviteter, der skal synliggøre
Billund Trav. Det sker både på og udenfor banen.
Foreløbige arrangementer i 2018:
• Fastelavn den 10. februar på Billund Trav
• Tombola til Sprintermesteren den 3. juni på Billund Trav
• Byens Fest den 2. juni i anlægget i Billund
• Børnedag den 6. september på Billund Trav
Hvad støtter Billund Travs Venner i 2018:
• Tilskud til udbygning af halvtag på Café Staldsvinget.
• Indkøb af 2 store beach-flag, som vi kan bruge, når
der skal laves reklamefremstød for Billund Trav
• Tilskud til nye borde-bænkesæt til Billund Trav
• Tilskud til gaver til championatfesten, hvor årets
profiler på Billund Trav bliver hyldet.
Hvad laver Billund Travs Venner ellers?
• Vi har været parkeringsvagt på storløbsdage.
• Vi deltager i de fælles sociale arbejdsdage 2 gange om året
arrangeret af Billund Trav.
• Vi har været med til at samle sten på Billund Trav.
• Vi har været med ved større firmaarrangementer udenfor
løbsdage.
• Vi har givet tilskud til ærespræmier i travløbene på Billund
Trav.
• Vi har været på Vorbasse Marked og lave reklamefremstød
for Billund Trav.

Hvordan bliver du medlem af Billund Travs Venner?
Vi håber, du vil være med til at støtte vores arbejde ved at tegne et
medlemskab.
Du kan blive medlem som enkeltperson for kr. 100 pr. år,
og som virksomhed for kr. 500 pr. år.
Tilmelding kan ske ved indbetaling til foreningens konto:
Reg. nr. 9712
Kontonr. 0003148300 eller
MobilePay 27 80 04 45

Husk at opgive mailadresse ved tilmelding / betaling på
info@billundtrav.dk eller på Billund Trav´s kontor,
Nordmarksvej 1, Billund.
Vi ses på Billund Trav - underholdning og spænding for hele
familien.

