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Køge Handel aflyser Forårsbanko den 18. marts 
 
Statsminister Mette Frederiksen skærper tirsdag den 10. marts anbefalinger for at 
bremse udbredelsen af corona-smitten. Køge Handel følger opfordringen omkring at 
inddæmme smitte-risikoen, og må derfor aflyse foreningens store Forårsbanko der 
skulle være løbet af stablen den 18. marts. 
 
Om ca. en uge skulle Ravnsborghallen være fyldt med 600 glade banko-gæster, som traditionen tro 
skulle have været med til at bidrage økonomisk til byens aktiviteter. Byens butikker og erhvervsliv har de 
sidste par måneder været med til at sponsorere en masse flotte præmier til bankospillet, men foreningen 
tager nu en beslutning om, at aflyse det store bankospil. 
 
”Vi har fulgt udviklingen omkring corona-virussen nøje i pressen, og vil ikke tage nogen konsekvenser 
med den seneste udmelding fra både Statsministeren og Sundhedsstyrelsen” udtaler Aktivitetschef for 
Køge Handel Katja Jensen. ”Det er brandærgerligt, da det er en stor og sjov begivenhed, som mange har 
glædet sig til. Men fordi vi lige nu og her må aflyse, er det absolut vores intention, at det bliver afholdt - 
blot senere på året. Lige nu følger vi naturligvis de anbefalinger der meldes ud og tager vores forbehold 
og ansvar for at inddæmme smitte-risikoen, og så snart det bliver muligt, vil vi starte billetsalget igen”.  
 
Alle får refunderet penge for køb af billetter 
Da arrangementet aflyses, vil billetterne derfor ikke være gældende mere. Heller ikke når et nyt bankospil 
annonceres. Her skal der købes billetter på ny.  
Har man købt billet til Forårsbanko, får man sine penge refunderet. Hvis man har købt billetter online via 
billetto.dk bliver de automatisk refunderet indenfor den næste uges tid af Køge Handel. Dog bliver 
billetgebyret ikke refunderet, da dette er tilfaldet billetto.dk, og ikke Køge Handel. Har man købt billet 
hos VisitKøge skal man møde fysisk op med sin billet på Turistkontoret, hvor man herefter får udbetalt 
sine penge. 
 
Når Køge Handel fastsætter en ny dato for afholdelse af Forårsbanko, vil dette blive annonceret og 
billetsalget vil starte på ny.  
  
 
 
 
For yderligere oplysninger kontakt:  
Aktivitetschef i Køge Handel Katja Jensen, tlf. 40 23 70 08 og mail info@koegehandel.dk 
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