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GLOBAL HOVEDSPONSORHOVEDSPONSORERLIGASPONSOR

SønderjyskE Fan med hjertet
Få fri adgang til fantastiske sportsoplevelser i Danmarks fl otteste 
is arena og arrangementer med de lyseblå profi ler i SønderjyskE
Med et SønderjyskE sæsonkort får du adgang til alle ligakampe,  slutspilskampe og opvisningskampe med dit hjertehold. 
Og ikke nok med det: Du får også adgang til eksklusive konkurrencer og arrangementer med spillere og trænere, hvor 
SønderjyskE er vært ved en øl/vand. Du er automatisk medlem af SønderjyskE Ishockey Support og alle de fordele, det 
medfører oven i hatten!
Alle sæsonkortholdere modtager også nyhedsmails, ligesom dit lyseblå hold sender en hilsen til dig på din fødselsdag!

SÆSONKORT 2020-2021

SønderjyskE Ishockey
SÆSONKORT VOKSEN:
• Ståplads ....................................................... Kr. 2.000.-
• Fast Ståplads: ............................................ Kr. 2.600.-
• Fast Siddeplads: ........................................ Kr. 3.000.-
SÆSONKORT BØRN & UNGE (UNDER 20 ÅR)
• Ståplads ........................................................Kr. 1.250.-
• Fast Ståplads: .............................................Kr. 1.850.-
• Fast Siddeplads: ........................................ Kr. 2.000.-
BØRN UNDER 7 ÅR
• Siddeplads ..........................................................500 kr.
• Ståplads  ............................................................... Gratis

Mulighed for familierabatter. 
Se Sønderjyske.dk under billetinfo

• Giver adgang til alle hjemmebanekampe i 
 grundspil og slutspil 
 (Hvis holdet er kvalif iceret og forbehold for
  turneringsstrukturen)
• Giver adgang til alle hjemmebanekampe i 
 europæiske turneringer (Hvis holdet er kvalificeret)
• Giver adgang til alle hjemmebanekampe i danske
 pokalturneringer, dog ikke Final 4 stævner
• Automatisk medlemskab af aktuel fanklub 
 (Sønderjyske betaler tilskud til fanklubben)
• Sæsonoptaktsarrangement inkl. 1 øl/vand 
• Midtvejsarrangement inkl. 1 øl/vand 
• Rabat på øl – & pølsekort (25kr.) 
 samt sodavandskort (20kr.)
• Konkurrencer og nyhedsbreve fra SønderjyskE
• Fødselsdagshilsen fra dit lyseblå hold
• Adgang til to hjemmebanekampe med
 SønderjyskE Fodbold på Sydbank Park (EKSTRA)
• Adgang til SønderjyskE udekampe (Grundspil) 
 i Metal Ligaen
 (UNLIMITED-konceptet efter ”Først til mølle”)
• Adgang til DK landskampe på hjemmebane 
 (UNLIMITED-konceptet efter ”Først til mølle”)
* UNLIMITED konceptet giver IKKE adgang til neutrale kampe 
i Metal Ligaen (Gælder både SønderjyskE sæsonkort og andre 
sæsonkort ift. kampe i FRØS Arena)


