
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Năm thành viên mới được đưa vào Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao 

Brampton  
 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 13 tháng 5 năm 2021) - Mỗi năm, Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao 
Brampton (Brampton Sports Hall of Fame, BSHF) tôn vinh thành tích của các cá nhân có đóng góp 
xuất sắc cho sự phát triển thể thao ở Brampton. Năm 2021, Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton 
chào đón năm thành viên được vinh danh mới có thành tích xuất sắc trong thể thao. 
 
Orlando Bowen sẽ được đưa vào danh mục Vận Động Viên với thành công trong môn bóng bầu dục. 
Là vận động viên ngôi sao trong một số môn thể thao khi lớn lên ở Brampton, Bowen đã giành được 
học bổng bóng bầu dục để chơi tại NCAA và thi đấu chuyên nghiệp tại Giải Bóng Bầu Dục Canada. 
 
Kenneth Condie sẽ được đưa vào danh mục Người Kiến Tạo bởi cống hiến của anh trong môn ném 
móng ngựa. Condie là thành viên đầu tiên của bộ môn ném móng ngựa được đưa vào Đại Sảnh Vinh 
Danh Thể Thao Brampton. Anh là lực lượng đầu tàu của Câu Lạc Bộ Ném Móng Ngựa Nam Brampton 
kể từ khi gia nhập vào năm 1994 và đã được bổ nhiệm vào ban điều hành năm 1997.  

 
Timothy Trimper sẽ được đưa vào danh mục Vận Động Viên bởi cống hiến của anh trong môn khúc 
côn cầu ở Brampton. Trimper đã làm nên lịch sử cho Hiệp Hội Khúc Côn Cầu Trẻ Thành Niên 
Brampton (Brampton Minor Hockey Association, BMHA) khi trở thành cầu thủ đầu tiên của tổ chức ghi 
danh vào NHL, ra mắt năm 1979 với đội Chicago Blackhawks. 
 
Zeny Lipinski sẽ được đưa vào danh mục Người Kỳ Cựu bởi những đóng góp cho môn bóng vợt. 
Lipinski đã đóng góp cho mọi khía cạnh của bộ môn bóng vợt, từ chơi bóng cho đến đảm nhiệm vị trí 
điều hành kể từ khi bắt đầu chơi môn thể thao này ở Brampton vào năm 1957. 
 
Robert Sanderson sẽ được đưa vào danh mục Người Kiến Tạo bởi sự cống hiến cho môn bóng vợt. 
Sanderson bắt đầu tham gia đội Brampton Excelsiors từ năm 1969. Ông đã quản lý đội Major 
Excelsiors và đội Canada Box Lacrosse, nơi họ giành huy chương vàng tại Đại Hội Thể Thao Thế Giới 
ở Philadelphia, Pennsylvania dưới sự quản lý của ông. 
 
Để biết thêm thông tin về Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton và những người được vinh danh, 
hãy truy cập brampton.ca/bshf.  
 
Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton được thành lập vào năm 1979 bởi một nhóm những người 
hết lòng đam mê thể thao, hợp tác với Thành Phố Brampton. Đại sảnh này nằm trong trường đấu CAA 
Centre tại 7575 Kennedy Road South. 
 
Đề Cử cho năm 2022  
Bạn có biết ai đó đã đóng góp xuất sắc cho thể thao tại thành phố của chúng ta không? Tải mẫu đề cử 
cho năm 2022! Chúng tôi sẽ nhận đề cử đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2021. 
 
Trích dẫn 
 

http://www.brampton.ca/bshf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx


 

 

“Xin chúc mừng những thành viên được vinh danh vào Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton năm 
2021! Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton tôn vinh lịch sử thể thao ở Brampton và những người 
đã có đóng góp và thành tích thể thao xuất sắc trong cộng đồng của chúng ta. Những người được vinh 
danh năm nay đã thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực của họ và giúp thúc đẩy thể thao ở Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
“Chúng tôi rất vui mừng được thông báo những người được vinh danh vào Đại Sảnh Vinh Danh Thể 
Thao Brampton năm nay! Năm người được vinh danh ưu tú này đã có những đóng góp to lớn cho thể 
thao trong cộng đồng của chúng ta, mỗi ngày đều chứng tỏ mình là những người dẫn đầu. Chúng tôi 
ghi nhận những thành tích của họ và khuyến khích mọi người đề cử cho năm 2022.” 

- Jeff Bowman, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 3 & 4; Ủy Viên, Ủy Ban Đại Sảnh Vinh Danh 
Thể Thao Brampton, Thành Phố Brampton 

 
“Những người được vinh danh vào Đại Sảnh Vinh Danh Thể Thao Brampton năm 2021 đã mang lại 
vinh dự cho Brampton nhờ sự nghiệp thể thao của họ. Chúng tôi hoan nghênh các đề cử cho năm 
2022 đối với những người ở mọi cấp độ thành tích và khả năng. Các Vận Động Viên, Người Kiến Tạo, 
Người Kỳ Cựu và các Đội nổi bật ở Brampton đều đánh được công nhận - hãy đề cử ai đó ngay hôm 
nay.” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Ủy Viên, Ủy Ban Đại Sảnh Vinh Danh 
Thể Thao Brampton, Thành Phố Brampton 

 
“Trong khi lễ vinh danh của năm 2020 và 2021 phải bị hoãn lại do đại dịch, tôi khuyến khích mọi người 
gửi lời chúc mừng đến những người được vinh danh. Hãy tải mẫu đề cử cho năm 2022 để cân nhắc 
vinh danh những người mới.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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