
 

Jääkiekkokausi 2017-18 on päässyt käyntiin ensimmäisten 

harjoitusotteluiden voimin, ja lätkäfanin kalenterissa 

alkaa jo sivut täyttyä. Pelien lisäksi kannattaa ottaa 

muistiin myös Fan Clubin erikoistapahtumat ennen 

liigakauden alkua. Ennen syksyn synkkenemistä on 

tarkoitus ottaa vielä hiukan raitista ilmaa talteen, ja 

harrastaa yhteistä ulkoilua jalkapallon, minigolfin ja 

rekkakruisailun merkeissä. 

 

Talven kuluessa IFK-faneille järjestetään normaalisti 

fanimatkat kaikkiin viikonloppupeleihin. Ensimmäinen 

tilaisuus maaseutumaisemien näkemiseen on heti 

avausottelussa JYP-HIFK perjantaina 8.9.   

 

Kauden suurimmat fanitapahtumat ovat luvassa jo 

syyskauden puolella. Viime talvena lanseerattu HIFK 

Stoge palaa kiskoille lauantaina 21.10. kun punaiset 

vaunut rullaavat Kouvolaan KooKoo-HIFK otteluun. 

Otteluun on varauksessa 900 pääsylippua, ja myynti 

käynnistyy syyskuussa. Myös Helsingissä koetaan 

tavallista suurempi fanikatsomo, kun itsenäisyyspäivän 

aattona Kaisaniemen puistossa pelataan Helsinki Ice 

Challenge ulkoilmassa jopa 20.000 katsojan edessä. 

 

Tämän kauden runkosarjassa kuka tahansa voi osallistua 

fanimatkoille, Fan Club-jäsenkortilla varmistat itsellesi 

vähintään 5 eur alennuksen per matka. Kannattaa siis 

tilata uusi fanikortti nopeasti niin saat eniten hyötyä. 

Rajallisen kapasiteetin vuoksi kevään playoff-matsien 

fanimatkoille vaaditaan voimassa olevaa Fan Club-

jäsenyyttä.  

 

Maksamalla nyt 5 eur jäsenmaksun, saat uuden fanikortin 

suoraan kotiin postitse. Jäsenmaksu suoritetaan tilille 

HIFK Fan Club FI64 4055 0010 6025 69, maksun viestiksi 

jäsennumerosi viime kaudelta, esim. “1234 Minun Nimi”. 

 

Liittymislomaketta ei tarvitse erikseen täyttää. Paitsi jos 

olet muuttanut, tai ottanut käyttöön aktiivisemman 

email-osoitteen, voit täyttää uudet tietosi fanisivuilla 

www.hifkfans.com  

 

* CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2017-18 * 

 

Liigakaudella 2017 välieriin saakka yltänyt HIFK sai 

itselleen paikan viiden parhaan suomalaisjoukkueen 

mukana ensi talven CHL-liigaan. MM-kisojen aikana 

pidetyssä lohkoarvonnassa IFK:n kanssa samaan 

alkusarjalohkoon arvottiin Red Bull München (GER), 

Brynäs (SWE) ja Comarch Cracowia (POL). Kahdeksan 

alkulohkon kaksi parasta joukkuetta jatkavat CHL-

pudotuspeleihin. 

 

Alkulohkon otteluohjelma Lohko G 

Pe 25.8. Brynäs – HIFK, Gävle 

Su 27.8. Red Bull München – HIFK, München 

Pe 1.9.   HIFK – Brynäs 

Su 3.9.   HIFK – Red Bull München 

Ti 3.10.  Comarch Cracowia – HIFK, Krakova 

Ti 10.10. HIFK – Comarch Cracowia 

Fan Club-jäsenenä voit ostaa pääsyliput ennakkoon 

erikoishinnalla 11 eur / kpl (norm. 17,50 e) Fanihintaiset 

liput ostettavissa Ticketmasterin myyntipisteissä ja 

Jäähallin HIFK Shopissa jäsenkorttia näyttämällä.  

 

* HIFK -kausikortit nyt myynnissä * 

 

Juhlavuoden kausikortit ovat nyt myynnissä! Varaa oma 

paikkasi 120-vuotiskauden kaikkiin kotiotteluihin suoraan 

IFK-kotisivujen kautta. Tämän kauden kausikorttiin 

sisältyy 30 liigaottelua sekä CHL-alkusarjan 3 kotiottelua. 

Myös Helsinki Ice Challenge-ottelun pääsylippu kuuluu 

mukaan kausikorttiin. Kausikorttilaisena saat myös useita 

tarjousetuja HIFK:n yhteistyökumppaneilta. Katso 

tilausohjeet ja hanki IFK-kausari lompakon kunniapaikalle 

tai suoraan kännykän näytölle. 

 

www.hifk.fi/palvelut/kausikortit/tietoa-kausikorteista 
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* HIFK -fanien kuorma-autokulkue la 9.9. * 

 

Neljättä kertaa järjestettävä, jo perinteeksi muodostunut 

kuorma-autokulkue vie IFK-fanit rekka-ajelulle kauden 

kotiavaukseen HIFK-JYP lauantaina 9.9. HIFK Fan Clubin, 

HIFK Hockeyn ja J. Laakso Oy:n yhteistyössä järjestämä 

kuljetus tuo IFK:n juhlavuoden kunniaksi 120 

fania penkkariajelu-tyyliin Nordikselle neljän komeasti 

koristellun kuorma-auton kyydissä. 

 

Lähtö tapahtuu Eirasta, Merisatamanrannasta Cafe 

Carusellin läheisyydestä. Kierrämme punaista Stadiamme 

ääntä pitäen historiallisten IFK-mestojen läheisyydessä, 

ohittaen mm. Väiskin ja Brahen kentät ja saavumme 

lopuksi tupareihin toiseen kotiimme Nordikselle, missä on 

tarjolla runsaasti avauspäivän erikoisohjelmaa ja tämän 

vuoksi olemme ajoissa hallilla. 

 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Katso 

varausohjeet sekä muut yksityiskohdat tapahtuman 

Facebook-sivulta 

www.facebook.com/events/763755030451802/  

 

Ajelu maksaa 5 € / hlö.  Alaikäraja ajelulle ilman huoltajaa 

on 15 vuotta ja huoltajan kanssa 10 vuotta turvallisuuden 

ja näkörajoituksen (kuorma-auton laidat + 120 cm) 

vuoksi. 

 

 

* HIFK Stoge la 21.10. KooKoo-HIFK, Kouvola * 

 

Matka + lippu  48 eur 

Fan Club-jäsenhinta 40 eur 

Pelkkä lippu 18 eur 

Pelkkä junamatka m/p 30 eur 

 

Viime joulukuussa toteutettu IFK-fanien ensimmäinen 

junamatka Tampereelle onnistui niin mukavasti, että 

junailu otetaan uusiksi taas tänä syksynä. Vieraspelinä on 

lauantai-ottelu Kouvolassa, missä rautatieasemalta on 

siedettävä 1,2 km etäisyys pelipaikalle Lumon Areenalle.  

 

HIFK Fan Club ja VR tarjoavat oman HIFK Stoge-

tilausjunan välille Helsinki-Kouvola-Helsinki, joka kuljettaa 

jopa 900 IFK-kannattajaa yhteisellä kulkuneuvolla. 

Lipunmyynti käynnistyy heti kun saamme sitovat tiedot 

junan aikataulusta ja väliasemista. 

 

 

* VIERASMATKAT LIIGA 2017-18 * 

 

Pe 8.9.     JYP - HIFK, Jyväskylä 

Pe 15.9.   KalPa - HIFK, Kuopio 

La 16.9.   Pelicans - HIFK, Lahti 

La 23.9.   SaiPa - HIFK, Lappeenranta 

Pe 29.9.   Tappara - HIFK, Tampere 

La 14.10.  TPS - HIFK, Turku 

La 21.10.  KooKoo - HIFK, Kouvola 

La 28.10.  Ässät - HIFK, Pori 

Pe 3.11.    Lukko - HIFK, Rauma 

La 2.12.    Jukurit - HIFK, Mikkeli 

La 9.12.    HPK - HIFK, Hämeenlinna 

Pe 15.12.  Lukko - HIFK, Rauma 

Pe 29.12.  JYP - HIFK, Jyväskylä 

Pe 5.1.      SaiPa - HIFK, Lappeenranta 

La 13.1.    Sport - HIFK, Vaasa 

La 20.1.    KalPa - HIFK, Kuopio 

Pe 26.1.    Tappara - HIFK, Tampere 

La 3.2.      HPK - HIFK, Hämeenlinna 

Pe 9.2.      Pelicans - HIFK, Lahti 

La 3.3.      Kärpät - HIFK, Oulu 

La 10.3.    Ässät - HIFK, Pori 

Vähintään 30 osallistujaa bussimatkan 

toteutumiseksi. Muutokset mahdollisia. 

 

* HELSINKI ICE CHALLENGE HIFK-KÄRPÄT * 

 

Tampereella viime kaudella nähty ulkojää-tapahtuma 

tuodaan joulukuussa Helsinkiin. Kaisaniemen kentälle 

rakennettavalla väliaikaisella stadionilla 18.000 katsojan 

edessä kohtaavat tiistaina 5. joulukuuta HIFK ja Kärpät. 

Ice Challenge-ottelu on Liigan runkosarjapeli, joka 

pelataan normaalisti liigasääntöjen mukaisesti (paitsi 

ylimääräinen puoltenvaihto 3. erässä) 

 

HUOM!! HIFK-kausikorttilaisena saat pääsylipun 

automaattisesti itsellesi marraskuun aikana, lipun hinta 

sisältyy kausikortista maksamaasi summaan. 

Nordiksen fanikulmauksen kausikorttilaiset saavat 
lippunsa IFK:n fanikatsomoon A4 ja A9. Fan Clubin 
lippukiintiö on yhteensä 1500 paikkaa. Pääsylippujen 
hinta 32 eur / kpl, myyntirajoitus max. 6 lippua per 
asiakas.   
 

www.ticketmaster.fi/event/211039? 

CL_ORIGIN=ORIGIN2  

http://www.facebook.com/events/763755030451802/


 

* FANIEDUT JÄSENKORTILLA 2017-18 * 

 

 

HIFK Hockey    www.hifk.fi  

 Fanikatsomon B5 / C1 / F1 kausikortit erikoishintaan  
  
www.facebook.com/IFKHelsinki   
  
HIFK Shop     www.hifkshop.fi  
  
 Fanituotteet -15 % - tarjous ei koske aitoja pelipaitoja, 
kultakoruja eikä kirjoja. Voimassa Jäähallin KSB-
myymälässä sekä kotimatsien fanimyyntipisteissä.  
  
www.facebook.com/hifkshop/  
  
Hair & Beauty by K & A   www.hairbeautybyka.fi  
  
 Kauden 2017-18 Fan Clubin jäsenkortilla kaikki  
palvelut -15 % (parturi, kampaamo, kynnet, ripset, 
kosmetologipalvelut jne.), tuotteet -10 %.  
  
www.facebook.com/hairbeautybyka   
  
Ravintola Hook, Töölö    www.ravintolahook.fi/helsinki  
  
Kisahallin päädyssä Ravintola Hookin faniedut 2017-18 
HIFK Fan Club -jäsenkortilla:  
  
KOTIPELIPÄIVINÄ:  
IFK-burgeri    11,90 € 
KOFF A 0,5 l    06,20 € 
KOFF III 0,4 l    05,70 €  
 
Fan clubin jäsenkortilla / HIFK-kausikortilla aina siivet 
(8,12,18 kpl) -10 %. Näytä fanikortti tilausta tehdessäsi.  
  
www.facebook.com/HookHki/   
  
Apollo Live Club Helsinki  www.apolloliveclub.fi/helsinki  
  
- HIFK Fan Clubin jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy 
viikonloppuisin kahdelle (myös kausikortilla, pl. 
erikoisillat). Norm. 12 € / hlö  
- Night Lite –juomaedut (HIFK Fan Clubin jäsenkortilla 
saat samat vaihtuvat tarjoustuotteet kuin ravintolan 
kantiskortilla) Etu on voimassa kauden 2017-18 loppuun 
saakka. Näytä fanikortti tilausta tehdessäsi.  
  
www.facebook.com/apolloliveclub   
  
 
 
 
 
 
 

 
Elmo Sport Bistro      www.elmobistro.fi/bistro/  
  
Ravintola Elmo Bistro (Sanomatalo 2. krs, Tekla Hultinin 
aukio) näyttää kaikki IFK-vieraspelit suorina lähetyksinä. 
Elmossa näytetään kaikki HIFK:n vieraspelit suorana 
lähetyksenä screeniltä sekä muissa telkkareissa, ja IFK-
faneille on pysyvä pöytävaraus takaseinän sohvaryhmään 
sekä lähimpään pöytäriviin sohvista katsoen.  
 
Peli-iltoina Elmossa kannattaa osallistua IFK-otteluiden 
tulosveikkaukseen, kaikkien osallistujien kesken arvotaan 
2 kpl ilmaisia fanimatkoja joka kuukausi. 
 
Faniedut Elmossa: 
aina –10% alennusta kaikista listan ruoka-annoksista  
(ei koske lounasta).  
0,5 ltr Karhu 5 eur 
0,4 ltr Long drink 5,50 eur 
0,4 ltr Crowmoor 5,50 eur 
4 cl Jack Daniels-whiskyä 4 eur. 
 
Etu on henkilökohtainen, näytä fanikortti tilausta 
tehdessäsi.  
  
www.facebook.com/elmosportbistro  
  
Restel   www.restel.fi  
  
 Fanibisse KOFF III 0,4 l Helsingin Jäähallin F-aulan 
Brewers' Streetilla ennen ja jälkeen matsin 5 € (Norm. 
6,80 €). Näytä fanikortti tilausta tehdessäsi.  
 
www.facebook.com/Restel.fi   
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