
Rap om Kap 2018  - Vindernumre  
1 Kontant kr. 5000,- 6476 
2 Kontant kr. 3000,- 6338 
3 Kontant kr. 2000,- 7661 
4 Overnatning og middag for 2. pers scandic  - Værdi 1500 - 2500 kr. 7739 
5 Vintage-Kompagniet - gavekort kr. 1000,- 8676 
6 Hotel Royal Holstebro - Overnatning - værdi 835 kr. 7545 
7 Anlægspavillionen - 6 flasker vin - værdi 600 kr. 7303 
8 Mortens Gardiner - gavekort - værdi 500 kr. 8530 
9 Nybolig - gavekort - værdi 500 kr. 7219 

10 Nybolig - gavekort - værdi 500 kr. 8177 
11 REMA 1000 - gavekort værdi 500 kr. 7774 
12 Hjem IS - gavekort - værdi 250 kr. 6955 
13 Theile Optik - gavekort - værdi 250 kr. 8789 
14 Theile Optik - gavekort - værdi 250 kr. 7065 
15 Thiele Optik - gavekort - værdi 250 kr. 7033 

   

   

 

Du kan afhente din præmie hos Spar Nord, Hostrupvej 6, 7500 Holstebro 

Sidste frist for afhentning af gevinster er 31. juli 2018 

Vi takker alle, der støttede Scleroseforeningens arbejde og Lions 
humanitære arbejde med sponsorstøtte eller ved køb af ANDelsbeviser. 

Hele målområdet ved Færchtorvet og Store Bro var omgivet af glade 
mennesker, der spændt ventede på hvilke 15 ænder, der kom først og 
dermed udløste de 15 gode gevinster, der blev dystet om ved Rap om 
Kap 2018. 

 

Rigtig mange havde taget opstilling for at følge det store anderæs, der 
blev kommenteret af en veloplagt John Bendt Hansen, der samtidig 
repræsenterede Lions Holstebro. Handelen med ANDelsbeviser var 
livlig de sidste minutter før ænderne nåede målet, og i takt med at 
ænderne kom ind i målslusen, blev vindernumrene offentliggjort. 

 
 



Et vellykket arrangement der skaffede penge til Scleroseforeningens 
arbejde og Lions humanitære arbejde, og det blev det, fordi mange 
frivillige gjorde en stor indsats, fordi erhvervsdrivende skænkede 
gode gevinster og endelig fordi rigtig mange støttede den gode sag ved 
at investere i ANDelsbeviser. 

 

Scleroseforenngen for Nordvestjylland og Lions Holstebro takker alle, 
der på en eller anden måde støttede det 11. Rap om Kap. Uden den 
støtte havde det ikke været muligt at gennemgøre arrangementet, der 
sikrer midler til opmuntring for vanskeligt stillede. 

 
 


