VÄLKOMMEN TILL WINTER TROT CLASSIC!

Tider
12:30
13:00
13:45
14:45
16:20
19:05

Entrén och drive-in öppnar.
Travrestaurangen öppnar.
Provstarter bakom bilen.
Start lopp 1 - V4-1.
Start lopp 5 - V75-1.
Sista loppet beräknas vara i mål.

Biljetter

Samtliga besökare behöver en entrébiljett
eller restaurangbiljett. Entrébiljetterna
hämtas gratis på tickster.com.

Entré

Öppnar 12:30. Vi har två entréer.
Huvudentrén och drive-in entrén.
Umåkers Damklubb bjuder på glögg
och pepparkakor i entréhallen.

Covidbevis

Samtliga besökare över 18 år ska uppvisa
ett giltigt covidbevis tillsammans med entrébiljett eller restaurangbiljett vid entrén.
Endast undantag för personer som har
medicinskt skäl, vilket kan styrkas av ett
medicinskt bevis.
Se till att ha covidbeviset lättillgängligt när
du kommer.

Travprogram

Det kommer att finnas på umaker.se från
20 december. Där finns massor med
information inför tävlingarna.
Travprogram kommer att finnas att köpa
på Umåker.

Bussar

Vi uppmanar alla besökare som har möjlighet att ta gratisbussen som kommer att
gå från Norrlandsoperan, kl. 12:30, 13:15,
14:00 och 14:45. Vi har begränsat med
parkeringar och det är även bra för miljön
om vi kan fylla bussarna. Bussarna går åter
till Norrlandsoperan efter tävlingarna.

Parkeringar

Utomhusparkeringen (20 kr) är i förstahand
för våra restauranggäster. Drive-in parkeringen (50 kr). Viktigt att ni har biljetter och
covidbevis framme för att undvika köer.
För att så många som möjligt ska få plats är
det viktigt att ni följer parkeringsvakternas
instruktioner.

Travrestaurangen

Ligger på övervåningen ovan entréhallen.
Travrestaurangen öppnar 13:00.
Endast förbokade platser via tickster.com.

Travrestaurangens meny

Förrätt:
serveras efter lopp 1
Norrländsk varmrökt laxtoast från Norum,
toppad med räkor och kalixrom.
Varmrätt:

Kallskuren Vindelnrökt fläskfilé med
rostade rotsaker från Västerbotten och
Joesjö-plockade kantareller i krämig sås.
Efterrätt:

Norrländsk hjortonmousse med
mandelbotten.

Bistron

I Bistron på entréplan kommer det inte att
erbjudas försäljning eller servering av
mat eller dryck. Vi kommer att bjuda på
kaffe och kaka. (pga nya restriktioner)
Det går inte att förboka platser i Bistron.

Läktaren

Vår inglasade läktare kommer att vara öppen, men det är viktigt att hålla avstånd.
Varannan rad är avstängd, sedan ska det
vara två tomma platser mellan varje sällskap - om högst 8 personer/sällskap.
Läktarplatserna är gratis.

Digitalt spel

Vi har inga spelkassor öppna, utan allt spel
sker digitat via mobil/dator. Se till att du
har registrerat konto hos atg.se, om du
tänker spela. Se till att ha en fulladdad
telefon.
Behöver du hjälp? Kontakta någon av
våra spelvärdar.
Spelar du för mycket? Är du orolig för dina
eller någon annans spelvanor? Ring Stödlinjen, 020-81 91 00.

WiFi

Vi har fritt WiFI på Umåker.
Nätverket heter Banguest och lösenordet
är Zoogin12
Ändringar 22/12 gjorda med röd text.
Med reservation för eventuella ändringar.

OBS! INOMHUSPUBLIK SKALL VARA SITTANDE. - Håll avstånd, både inomhus och utomhus. Stanna hemma om du har symptom.

