
INFO BILJETTFÖRSÄLJNING TICKSTER 
 
Inför flera av våra olika arrangemang säljs biljetterna i förväg via Tickster. För att det ska gå smidigt 
att boka och köpa en eller flera biljetter i samband med att dessa släpps har vi tagit fram detta 
informationsblad. 
 
Biljetter kan antingen vara numrerade eller onumrerade. Sittplatsbiljetter försöker vi i så stor 
utsträckning som möjligt sälja numrerade medan ståplatsbiljetter säljs onumrerade till angivna 
sektioner. I vissa hallar (t.ex. Västertorpshallen) som har bänkar för sittplatser säljs dock även dessa 
onumrerade. 
 
Notera att i mindre hallar kan antalet biljetter som man köpa vara begränsat per köp. 
 
Vår portalsida hos Tickster hittar ni på länken: 
 

https://tickster.com/p/sol-gf/ 
 

 

https://tickster.com/p/sol-gf/
https://tickster.com/p/sol-gf/


 
 
 
 
NUMRERADE SITTPLATSBILJETTER: 
 
För att köpa numrerade sittplatsbiljetter går man in på SOL GF:s portal enligt länken ovan. De 
aktuella arrangemang/uppvisningar som är aktuella listas under den inledande infotexten.  
 
Genom att klicka på namnet för ett arrangemang så får man upp mer info om det. (Notera att mer 
info ofta även finns på vår hemsida.) 
 

 



 
Om biljetterna inte har släppts ännu så är köpknappen ljust går. När biljetterna väl har släppts så är 
köpknappen blå när man kommer in på portalen. (Tänk på att uppdatera sidan om du kommit in just 
innan det att biljetterna släpps.) 
 
Har ett arrangemang numrerade sittplatsbiljetter så är det förstahandsvalet som presenteras på 
skärmen när man väl kommer in i biljettshoppen. 
 

 
 



Välj då först hur många ni vill köpa biljetter åt. OBS! Var noga med att se efter om arrangemanget 
har begränsningar på hur många biljetter man kan köpa per köptillfälle. Anger man här ett för högt 
antal så kan det bli problem att genomföra köpet längre fram. 
 
Om ni vill sitta på samma rad väljer ni därefter om ni ska välja platserna själva utifrån arenalayouten 
eller om ni vill ha hjälp med att välja platser. (Det senare alternativet går snabbast.) 
 
Om ni kan tänka er att sitta på fler rader eller att inte sitta tillsammans (kan vara aktuellt när det bara 
finns ett fåtal sittplatser kvar till ett arrangemang) så kan ni även kryssa i rutan ”Placera 1 person åt 
gången”. 
 
Vill ni välja era platser själva kommer ni i nästa steg vidare till arenalayouten: 
 

 



Där går det att välja vilka av de lediga platserna som ni vill köpa. Upptagna platser är gråmarkerade. 
 
Vi rekommenderar (speciellt om ni önskar välja era platser själva) att ni gör era köp från en enhet 
med stor skärm för att få bästa överblick. 
 
Vill man zooma i arenalayouten så klickar man på knapparna för det i övre vänstra hörnet. 
 
OBS! Det går inte att köpa onumrerade biljetter i det här steget. Läs mer nedan hur ni gör för att 
köpa onumrerade biljetter. 
 
När ni valt önskade platser och klickat på nästa så kommer det, i de fall ett arrangemang har olika 
priser för t.ex. vuxna och ungdom, upp en ruta där ni fördelar det antal biljetter ni valt platser för på 
rätt priskategori. Här är det viktigt att ni fördelar antalet så att det tillsamman överensstämmer med 
det antal platser ni har bokat. 
 

 



När ni har bekräftat antalet biljetter per priskategori visas era val på skärmen: 
 

 
 
Ser allt bra ut klickar ni på nästa. Ni kommer då till en sida där det också går att köpa extra 
ståplatsbiljetter med det gäller bara om ni ska köpa biljetter både sittplats- och ståplats. För att 
enbart köpa ståplatsbiljetter se mer info nedan. 
 
När biljetterna är bekräftade så kommer ni vidare till varukorgen där ni dels får en ytterligare översikt 
över vad ni har köpt för biljetter (var noga med att de är till rätt arrangemang/uppvisning om det 
finns flera sådana). 
 
Om ni väljer att få era biljetter med e-post så är det kostnadsfritt. Vill ni hellre ha dem vanlig post går 
det också att välja men då tillkommer en fraktkostnad. 
 
 



 

 
 



Fyll i samtliga efterfrågade uppgifter. E-post och mobilnummer använder vi enbart för att kunna nå 
er med info om arrangemanget. Om det skulle bli några sena ändringar eller liknande.  
 
Efter att ni har slutfört köpet så får ni en bekräftelse på det via angiven e-post. Var därför noga med 
att e-postadressen skrivs in rätt. 
 
 
ONUMRERADE STÅPLATS- & SITTPLATSBILJETTER: 
 
Avser ni att enbart köpa onumrerade biljetter till ståplats så väljer ni i första steget att inte ange hur 
många ni är och att ni själva vill välja platser eller få hjälp med det. 
 
I stället klickar ni på den gulmarkerade länken ”Gå vidare till övriga biljetter och varor”. 
 

 



Då kommer ni vidare till sidan för onumrerade biljetter.  
 
(Om det enbart finns onumrerade biljetter till ett arrangemang kommer man alltid direkt till den 
sidan.) 
 

 
 
Där går det att välja antal biljetter av respektive priskategori och i förekommande fall sektion. 
 
Efter att man har valt antal biljetter så kommer man även här vidare till varukorgen för att slutföra 
köpet. 
 
 
 
 
 
 


