
Instruktioner entréer juni 2021 

Endast förköp gäller via Tickster 

Om det finns biljetter kvar kan köp genomföras i entrén. Hjälp gärna besökarna. Gå gärna 

själv in och kolla hur man genomför ett köp så du kan. Swish eller kort kan användas för 

besökaren. Länk biljettköp tickster: https://secure.tickster.com/sv/2uapxgcumh4n4rn/wwr1zetdgzmmamf/products 

Om någon absolut inte klarar att betala med swish eller kort kan en gratisfribiljett -länk 

användas och vi skriver upp uppgifter och skickar en faktura eller tar emot kontanter. 

Fribiljetter gäller också personer som har hästägarkort vid Årjängstravet med 2020 

klisterlapp. Länk fribiljetter: https://secure.tickster.com/wwr1zetdgzmmamf?t=k1xrej49 

Huvudentrén 

Genom huvudentrén kommer besökarna som köpt biljett och plats på publikplatsen. 

Besökarna ska ha köpt biljetter eller inneha fribiljett för personerna samt biljett för bänk 

eller uteläktarplats. 

Även gäster för Restaurang Travmuseet kommer i huvudentrén och de ska finnas på en lista 

som ni ska få från Inga. Bocka gärna av gästerna. De behöver inte ha köpt biljett och de får 

inte vistas på publikplatsen i övrigt. 

Gäster på Travrestaurangen ska parkera på Drive-in-området och gå in den vägen. Ej 

huvudentrén. Enstaka undantag kan göras, men helst inte.  

Drive-in 

För drive-in ska man ha köpt biljett eller inneha fribiljett för personerna samt biljett för 

bilen. 

Travrestaurangen 

Genom drive-in kommer också Travrestaurangens gäster och de ska parkera på grusplanen 

vid drive-in och gå in till restaurangen bakom byggnaderna. Bocka av gästerna på en lapp 

som ni fått från hotellet. De behöver inte köpt biljett och de får inte vistas på publikplatsen i 

övrigt. 

Vad gäller på plats 

Publikplatsen: För alla platser gäller först till kvarn med giltiga biljetter såklart. Man väljer 

sin bänk eller plats på uteläktaren när man kommer och den platsen har man sedan under 

travdagen. Varje bänkplats har minst 20 kvadratmeter och läktarplats fem kvadrat. 

 

Drive-in: Bilar parkeras på drive-in-området i ordningen de anländer.  

Man får hålla sig på sin plats under travdagen undantaget för toalettbesök eller för köp i 

take-away kiosken i Damklubbens café.  
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