
 
 

Information 300 åskådare  

 

Regeringen har tagit beslut om att öppna upp för 300 sittande åskådare vilket vi är mycket glada över. Det 

är fortfarande restriktioner och många saker att hålla sig till såsom att hålla avstånd, tvätta händer, 

stanna hemma vid sjukdomssymtom och så vidare – vi vill verkligen uppmana att följa detta!  

 

Förköp, paketlösningar och förklaring:  

Föreningen kommer att sälja olika förköp via olika paket till åskådare/publik från U 15 och uppåt och all 

försäljning kommer att ske via biljettkiosken.se. Alla aktuella matcher kommer att finnas på hemsidan 

https://www.hockeyettan.se/kalix-hc/ under fliken biljetter.  

Anledningarna till att alla biljetter säljs via förköp är:  

- Alla namn och mobilnummer digitaliseras för respektive matcher. Vid en eventuell smittspridning 

kan en smittspårning genomföras och aktuella personer kontaktas på ett enkelt sätt.  

- Förköpen innebär att vi enklare kan hålla oss till restriktionerna på 300 personer.  

- Enklare jobb för föräldrar och andra som jobbar vid entrén på matcher.  

- Mindre trängsel och lättare att hålla avstånd med en förköpsbiljett än att alla åskådare ska stå i 

entrén och skriva upp namn och nummer.  

- Förköpspaketen kommer innebära att kioskpersonalen vet ungefär hur många hamburgare mm 

som kommer att säljas på matchen.  

- Ekonomiskt får föreningen in mera kronor i kioskförsäljning vilket innebär att respektive lag får 

större del av kakan då alla förköp och kiosk genererar 30 % till laget som spelar (förutom A-lag 

där allt går till föreningen) vilket givetvis är viktigt i dessa tuffa tider.  

- Viktigt att förtydliga är att föräldrar, anhöriga och andra som köper ett förköpspaket till sitt barns 

lag alltså gynnar det lagets ekonomi och samtidigt blir arbetssättet runt matcher betydligt 

enklare.  

 

Användande av biljettkiosken  

- A-lag, J20, J18, U16 och U15 använder sig av förköp via biljettkiosken.  

- 2007 och yngre skriver upp namn och mobilnummer på alla som kommer in i hallen, skulle det bli 

mera än 300 åskådare måste ni sätta stopp.  

 

 

 

 

https://www.hockeyettan.se/kalix-hc/


 
 

Paket 

A lagsmatcher 

- Stora familjebiljetten. 2 vuxna och upp till 3 barn 220 kr 

- Lilla familjebiljetten. 1 vuxen och upp till 3 barn 120 kr 

- Deluxebiljetten. Entré, hamburgare ink läsk, kaffe och fika 170 kr 

Junior och ungdomsmatcher 

- Vuxenbiljett. hamburgare ink läsk, kaffe och fika 100 kr 

- Barn och ungdomsbiljett tom 18 år. hamburgare ink läsk 50 kr 

 

Junior - & ungdomsspelare och ledare på matcher i ATG Hockeyettan!  

Föreningen är ingenting utan alla spelare, ledare och föräldrar i föreningen. NI betyder otroligt mycket för 

oss!  

Av den anledningen har vi tagit ett beslut att ge möjligheten till spelare och ledare att via frikoder boka in 

er matcher med seniorlaget på ATG Hockeyettan matcher.  

Alla kommer att få en kod av era föräldragrupper. Samma kod gäller hela säsongen, ni får den via mail och 

alltså inget fysiskt kort. Inga nya koder delas ut så håll reda på den ni får.  

 

När matchen släpps på biljettkiosken.se så finns det 80 platser till spelare och ledare, de 80 första att 

boka in sig får alltså gratis entré på matchen. När ni är inbokade får ni en biljett digitalt till er mobil. Om 

dessa 80 biljetter är slut kan ni givetvis köpa ”Vanliga biljetter”. 

Vi som förening anser att det är viktigt att ha er i hallen på matcherna för att stötta seniorlaget och gör 

därför denna lösning och bortser från den ekonomiska delen just i denna aspekt.  

Så var beredda när matchen släpps och boka platsen via biljettkiosken. När bokningen är gjord kommer en 

biljett via sms som ni sedan skannar av vid huvudentrén på matchen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Funktionärer under matcher:  

Förhoppningen är att alla som kommer på matcherna har köpt förköpsbiljetter, respektive föräldragrupp 

kommer att få en länk av Anders Karlsson innan matcherna som ni använder för att skanna av biljetterna 

(samma länk fungerar hela säsongen så när ni fått den använder ni samma på nästa match). Ni får då även 

veta antalet förköpta biljetter.  

- Om det kommer åskådare som inte köpt förköp få dessa betala 20 kronor i entré på junior & 

ungdomsmatcher via swish 123 174 26 83 där dom märker betalningen ”entré U12” (märk alltså 
med laget som spelar).  

- Publik utan biljett på A-lagsmatcher betalar 100 kronor via swish, märk betalningen med ”Entré 
A-lag”. Under förutsättning att det finns biljetter kvar. 

- Personer som betalar på plats via swish behöver skriva upp sig på listan vid entrén, namn och 

mobilnummer.  

- Funktionärer som är vakter måste vara mera aktiva och säga till personerna på läktaren att hålla 

avstånd, det är restriktioner på en (1) meter och det ska vi hålla. Det är ännu viktigare nu när 

antalet åskådare har ökat. Vi har fått påbackning gällande detta senast idag av Hockeyettan och 

Svenska Ishockeyförbundet så snälla hjälp oss med avståndet så vi får behålla 300 åskådare.  

- Familjer eller nära vänner måste också sitta med en (1) meters avstånd då det är de 

restriktionerna som gäller enligt ishockeyns regelverk.  

- Vi fortsätter med vakter runt om läktaren och hänvisar alla till huvudentrén. 


