
HEJ! 
Det är jag som är 

ICEBuddy,
 jag hoppas vi träffas i 

Soft Center Arena i höst/vinter.
Här nedan kan ni läsa om allting 

som händer där. 
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KRIF HOCKEY - EVENT PLAN 2022

VIP ENTRE

Söndag 2/10 
KRIF vs Hammers

Söndag 9/10
KRIF vs Tyringe

Fredag 14/10
KRIF vs Mörrum

SUNDAY FUNDAY SUNDAY FUNDAY 

TA MED DIG EN VÄNTA MED DIG EN VÄN

Söndag 4/12 
KRIF vs Borås

Onsdag 26/10 
KRIF vs Nybro

Fredag 11/11
KRIF vs KHK

Onsdag 23/11
KRIF vs Troja

TA MED DIG EN VÄN TA MED DIG EN VÄNOnsdag 30/11
KRIF vs Vimmerby

Fredag 9/12
KRIF vs Kalmar

TRUBADURKVÄLL
(jultema)

BARNENS MATCH
(jultema)

GIRLSNIGHT GIRLS NIGHT

SPORT ONSDAGSPORT ONSDAG

SUNDAY FUNDAY SUNDAY FUNDAY 



SUNDAY FUNDAY 
Ta vara på Söndagar i Soft

Center Arena!
 

KRIF bjuder in till match med bra
tryck i hallen, förutom att kolla

på en spännande ishockeymatch
så finns det något för alla åldrar. 

 
Boka din plats uppe i

Möbelmästarnas VIP Loge på
våran Funday. Här bjuds det på
underhållning i form utav Quiz
eller annat skoj. Endast för dig
som är 18+. Ät gott, drick gott

och sitt gott. 
 

För dig med barn som behöver
en söndagsaktivitet. Perfekt, för

nere i Entrén är det även där,
funday. Här nere är det barnens

område, i pauserna kan ni
upptäcka allting ifrån

ansiktsmålningar till fiskedam.
Självklart får ni även träffa ICE

Buddy. KRIFs egna maskot för att
ta lite bilder och kramas. 

 
GO KRIF



TA MED DIG EN VÄN
Ta med dig en vän till Soft Center

Arena!
 

Passa på att göra något roligt
ihop med dina nära och kära. När  
vi kör Tema TA MED DIG EN VÄN,

då kan ni gå 2 st på matchen
men betala bara för 1st.

 
Ni som väljer att ta något att äta
i vår VIP innan matchen, då gäller

detta erbjudande endast på
entré biljetten. 

 
 

GO KRIF!



GIRLSNIGHT
Tjejer, nu är det dags att kolla

ishockey!
 

Utanför/nere i entrén kommer
det att vara lokala butiker som

visar upp sina olika produkter. En
stämningsfull shoppingrunda i

periodpausen! 
 

Uppe i möbelmästarnas VIP Loge
lyfter taket, här inne fylls det

med bara tjejer innan matchen
drar igång. Men är du kille så kan
du vara lugn, har du sällskap med
en tjej in. Då kan även du få ta

del av något gott i periodpausen.   
 

GO KRIF



SPORT ONSDAG

SPORTNÖRDAR SE HIT!
 

Stämningen i hallen kommer
göra sitt. Nere i entrén kommer
ni att kunna delta i olika sport

inriktade tävlingar. 
 

Uppe i möbelmästarnas VIP loge
pratas det bara sport och

självklart kommer någon gäst att
vara där. 

 
GO KRIF



TRUBADURKVÄLL
Uppe i möbelmästarnas VIP Loge
är det trubadurkväll. Avnjut en

god middag med dina vänner och
ta del av en bra trubadur och en
ännu bättre ishockeymatch! 

 
GO KRIF



BARNENS MATCH
 Det är snart Jul, dags för barnen

att få träffa tomten och skriva
sin önskelista. 

 
Innan matchen och i första

periodpausen får ni träffa på ICE
buddy som har varit på

nordpolen och hämtat tomten.
Har du varit snäll i år? 

Då kanske du till och med kan få
dig en godisbit. 

 
Periodpaus nummer två är det

dags för Teddy Tossing. Ja ni vet
vad det innebär. Donera din

teddybjörn genom att kasta in
den på isen, alla björnar går till

välgörande ändamål.
 

GO KRIF 


