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PUBLIKOMRÅDEN FÖR 
ARENA/SKOGSBILJETT
Välkommen att uppleva tävlingarna och folkfesten. Det finns flera olika platser längs 
med spåren och i målområdet. Tänk på att åskådarplatser nära spåret ej kan bokas eller 
reserveras utan först på plats gäller. Tänk också på att alla spårövergångar är stängda 
för passering från 15 minuter innan start samt under hela tävlingstiden.

Väl på plats i Ulricehamn kommer tydliga skyltar visa dig till de olika publikområdena.

VAR VILL DU STÅ?
Läktarbiljetter – En läktarbiljett ger dig tillträde 
till valfri läktare men också möjlighet att röra dig 
på hela arenan och längs med spåret. Ståplatserna 
på läktarna är onumrerade, först till kvarn gäller. 
Var beredd att visa läktarbiljetten vid huvudentrén 
och vid läktaringången.

VIP Finish biljetten – Ger dig tillträde till 
läktare A närmast målet samt VIP-restaurangen.

Grytan – Här ser du åkarna svänga ner mot  
stadion precis innan målgång. Du upplever den 
sista kampen, hör publikens jubel och hejar på 
åkarna ända in i mål. Du upplever atmosfären på 
stadion genom ett arenaprogram före och mellan 
loppen. En mindre storbildsskärm ger dig möjlig-
het att följa tävlingarna.

Torget – 500 m från stadion, är ett publikvänligt  
område som ligger mellan spåren. Här har du  
möjlighet att se åkarna flera gånger under loppet.  
I närheten finns det kiosk och toaletter. Från 
Torget tar du dig också via spårövergångar hela 
vägen fram till första backen ut från stadion.  
Men tänk på att spårövergångarna är stängda 
under pågående tävling. Bestäm dig tidigt vilken 
sida av spåret du vill stå på.

Kraftledningen – Här finns det gott om plats med 
flera publikvänliga områden (cirka 1 km från  
stadion). Längs den långa uppförsbacken efter 
hårnålskurvan kommer du kunna se åkarna passera 
både utför och uppför. Här kommer spåret att 
fyllas med publik på båda sidor. Eftersom det 
finns gott om utrymme passar publikområdet 
kring Kraftledningen bra för dig som har barn som 
vill leka i skogen. 

Ryckåsen – Vill du uppleva ”rycket i Ryckåsen”?  
Då beger du dig ut i skogen till Ryckåsen, ca  
1,5-2 km från stadion. Här finns de tuffaste och 
mest spektakulära delarna av banan med snabba 
utförsbackar och den 500 m långa och tuffa 
uppförsbacken där avgörandet i loppet mycket 
väl kan ske. I Ryckåsen behöver åkarna all hjälp 
de kan få av publiken. En mindre kiosk ger dig 
möjlighet att fylla på depåerna. Första avtags- 
vägen leder dig till övre Ryckåsen, toppen på 
backen, där även den enda spårövergången  
finns. Sista delen av publikvägen leder dig till 
nedre Ryckåsen.


