
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruising på Travbanan Bollnäs med ”Best in Show” 
En riktig Raggar Kväll! 
 

Vad händer Lördag 16 juli? 

Amerikainspirerad lördag kväll på Bollnästravet i samband med trav V65. 

  

Var med ett varv på Travbanan med din veteranbil. Göran Zamora Lind är speaker för kvällen och 

efter varvningen på travbanan har plats reserverats för veteranbilarna på Publiksidans grönområde.  

Skriv en lapp i framrutan om årsmodell, och annat gött att veta om bilen så blir det lite roliga för 

publiken.   STAFFARE AB är värd för kvällen och finns på plats med sina maskiner, de kommer även 

vara delaktig i ”Best in Show” pris utdelningen som bland annat  bensincheck etc.   

Bull olles i Bollnäs bjuder alla Cruisers på fika under kvällen. Fika biljetter till alla i bilen. Du får det 

vid in passage på området.  

Cruisers får även fri biljett till live uppträdande med Ted Åström och Jerry Carlsson från ”The 

Legends” 

Travrestaurangen har Amerika inspirerad BBQ uppe på restaurangen (eller take away). 

Sommarverandan har även öppet med samtliga öl- och vin rättigheter och även annan mat.  

16:30 Grindarna öppnar på Publikområdet – Välkommen in! 

17:00 Travrestaurangen och sommarverandan öppnar 

17:15 Western uppvisning i Ridbanan  

17:40 Uppställning bilar mot stallbacken för utfart till travbanan Cruising ”Best in show” 

Efter uppvisningen åker du tillbaka och ställer bilen så publik kan komma se bilarna 

Prisutdelning någon gång under kvällen. 

22:00 Live uppträdande i Eventhallen med Jerry Carlsson och Ted Åström från ”The Legends” 

Vart åker jag? 

Åk in på publikområdet, samma infart som till Travrestaurangen By Kitchen.  Grindarna öppnar från 

kl. 16:30.  Vi har reserverat platser på vårt så kallade ”grön område” vid travbanan, i kurvan mot 

stallbacken. Ni får mer information av vår grindpersonal.  

Funderingar?   

Hör av dig till Göran Zamora Lind 070-695 3521 eller Helen Forsblom, Bollnästravet 070-227 10 21. 

Finns även information www.bollnastravet.com 


