
Trav GS75Trav GS75  22 maj

och

EnergiutställningEnergiutställning
21 och 22 maj 2022 

på TingsrydTravet

Öppet båda dagarna 10 - 16

Utställning för alternativ energi såsom sol- och vindkraft, 
luft- och markvärme, ved- och pelletspannor!



MILEBANA 1609 m

STALLBACKEN

SERVERING
PUBLIKHALL

PONNYTRAVBANA 800 m

TOALETTER

ENTRÉ

P
 

 
 Entré BESÖKARE

 

IN&UT

MC

SMart-2019-11-22

HALLEN

utställningen

Monterytor basmodul 6 x 4 m 2000:-/modul. 
Modulerna kan utökas med tilläggsmodul 
2 x 4 m 500:-/modul.

Bokning: 070 894 74 47 L-E. Albrekt, 
070 146 60 03 K. Hjalmarsson, 
info@tingsryd.travsport.se

Entré 100:-
Gäller för Energiutställningen 21 - 22 maj

och Trav GS75 22 maj
.

UTLOTTNING PÅ ENTRÉBILJETTEN VID BANREKORD

50 000:-50 000:-
Om rekord uteblir lottar vi ut 25 000:-

Info-
torg



Bokning och allmänna bestämmelser

 1. Anmälmimgar registreras i den ordning de inkommer  och är 
  bindande för utställaren.

 2. Överlåtelse av monterplats skall godkännas av mässan.

 3. Utställare får inte, utan utställningens medgivande, upplåta 
  reklamplatser eller plats för medutställare som inte
  angivits i anmälan.
 
 4. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald.

 5. Monter skall vara färdig den tid utställningen anger.
  Utställda varor får inte tas bort under mässan.

 6. Monterns dimensioner får inte överskridas utan tillstånd.

 7. Endast produkter inom energi är tillåtna att ställa ut. 

 8. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/branchkrav 
  och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. 
  För utställning av maskiner gäller arbetsmiljölagen och 
  Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden.

 9. Utställningen friskriver sig från kostnader som uppkommer 
  p g a att utställare inte följer bestämmelser.

 10. Eventuella kostnader för elanslutningar debiteras. 
  Alla elinstallationer skall godkännas av utställningen.

 11. Utställningen sköter allmän renhållning, utställarna respektive 
  utställarplats.

 12. Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt 
  att teckna separat försäkring för utställningensdeltagandet.

 13. Om utställningen inte kan genomföras p g a strejk, 
  eldsolyckor, väder eller annat som utställningen inte råder 
  över, force majure, fritar sig arrangören från återbetalnings-
  skyldighet.

 14. Avbeställning av utställningensdeltagande ska göras skriftligt 
  och bekräftas av utställningen senast 30 dagar innan utstäl-
  ningen. I annat fall förfaller hela monterhyran till betalning.

 15. Direktförsäljning är tillåten av utställda produkter.

 16. Servering av alkohol i utställningensmontrar är inte tillåtet.

OBS! I samband med anmälan till utställningen antas ni ha förstått 
betydelsen av de allmänna bestämmelserna för utställningen på 
denna sida.

Bild från Blekinge Classic Cars utställning 2019.

Utställningsledare Rydreklam 
Cenneth Hall 
tel: 070 547 46 48
mail: cenneth@rydreklam.se

Adress:
Tingsryd Travsällskap 
Travbanan,  362 30 Tingsryd
info@tingsryd.travsport.se


