
Till säsongen 2014/2015 händer en hel del nytt under LHC:s hemmamatcher. Arenan 

får ett nytt namn och LHC satsar stort på att öka underhållning på plats i arenan med 

olika happenings, tävlingar och upplevelser. Efter tio år i Cloetta Center byter inte are-

nan bara namn – LHC byter också spelriktning och kommer att anfall i två perioder av 

tre mot Ståplatsläktaren.

Nytt är också att LHC återigen skall spela om det officiella  Europamästerskapet för 

klubblag – Champions Hockey League – med start 21 augusti.

Du som förnyar Ditt säsongskort senast 30 april har möjlighet att byta position på 

läktaren med avseende på spelriktningen och Du erbjuds då en ny sittplats. Du kan 

givetvis också välja att sitta kvar på Din befintliga plats om Du t ex prioriterar närheten 

till baren. För Dig som tecknar senast 10 juni ingår även LHC:s grundseriematcher (3 

st) i Champions Hockey League.

På baksidan ser Du alla möjligheter till Säsongskort för privatpersoner och sedan 

ansöker Du via en särskild blankett som lämnas in i Kundcenter.

UPPLEV
STÄMNINGEN
PÅ PLATS!

ÄLSKA LINKÖPING



SITTPLATS BELOPP PER MÅNAD*

Säsongskort PREMIUM 7 995 695
Långsida Nedre 5 995 525
Långsida Övre 5 795 500
Hörn Övre eller Nedre 5 295 460
Kortsida Restaurangsida 4 295 375
Rad 1 och 2 Nedre Etage 4 295 375
Familj/pensionär Sektion M 3 295 285
Kortsida under Ståplats 3 295 285
Rullstolsburna / Ledsagare 2 000 175
Slutspelstillägg vid köp före Grundserie 1 500 130

STÅPLATS (nu med LHC i anfall två per av tre) BELOPP PER MÅNAD                  

STÅPLATS Ståplatskort inklusive Slutspel 1 895 165
STÅPLATSKORT (exklusive Slutspel) 1 295 112

ÄLSKA LINKÖPING

PRISER
SÄSONGSKORT

Månadsbetalning via autogiro gäller 1 maj till 30 april. Belopp gäller vid tecknande innan 15 maj.*

Pensionärsrabatt 500 kr på alla sittplatssektioner förutom sektion M.

Slutspel/kvalspel samt Champions Hockey League ingår alltid i PREMIUM-kortet. Slutspel 

tillkommer för övriga kort där Du betalar per genomförd match. Du väljer innan slutspelet

om Du vill förlänga kortet över slutspelet.

Champions Hockey League tillkommer per match för samtliga som tecknar efter 10 juni.

Mer info: biljett@lhc.eu eller 013-37 12 00

Bokning: Lämna ifylld blankett till Kundcenter senast 30 april för spelriktningsbytet eller

senast 10 juni för att CHL skall ingå.

Du kan även mejla alla uppgifter till biljett@lhc.eu . Glöm inte att noggrant ange namn,

eventuellt tidigare plats, adress, telefon, epostadress och om Du vill betala hela beloppet

eller månadsvis via autogiro. 

Du kan givetvis också komma in till oss på Kundcenter så hjälper vi gärna till!

Välkommen till en Ny säsong i en Nygammal hemmaarena.


