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HIFK Fan Club  jäsenkirje I / 2015 

 

 

Uusi kiekkokausi on jälleen käynnissä ja kirjoitushetkellä IFK ei ole hävinnyt yhtäkään ottelua CHL:ssä eikä 

Liigassa. Hallille siis kannattaa suunnata heti alkusyksystä, kurkistamaan päävalmentaja Antti Törmäsen 

joukkueeseen tuomaa nopeaa pelitapaa. Jos ajattelit käydä useampiakin otteluita, niin B5/C1 fanikatsomoon 

löytyy vielä muutamia vapaita kausikortti-paikkoja niin istumaan kuin aktiivisen kannustamisen sopiville 

seisomapaikoillekin. Ottelukohtaiset hinnat noin 10 euroa seisomaan tai 15 euroa istumaan. Tilaa korttisi pian 

IFK-toimistolta kausikortit@hifk.fi  

 

Fan Clubin jäsenkortit ovat nyt matkassa 12.9. mennessä maksaneille. Jos et ole vielä suorittanut kauden 2014-15 

jäsenmaksua, löydät maksulomakkeen tämän kirjeen lopusta. Jäsenkortit ovat noudettavissa kotimatsien aikana 

IFK-fanipisteestä katsomon F1 kohdalla, jäsenmaksun voi suorittaa myös käteisellä korttia noutaessa. Jos et 

pääse käymään kotipeleissä lähetetään fanikortti postitse ilmoittamaasi osoitteeseen parin viikon kuluessa. 

 

HIFK Fan Club järjestää tälläkin kaudella vierasmatkat kaikkiin viikonloppupeleihin ja eteläisen Suomen 

arkipeleihin. Kaikille järjestettäville fanimatkoille myydään myös pelkkiä matsilippuja, jos matkustat paikalle 

omia reittejäsi. HIFK-fanisivuilla www.hifkfans.com/uutinen.php?id=103 on ilmoitettu kaikkien vierashallien 

IFK-katsomot, jos matkustat omatoimisesti arkipeleihin. Fanimatkan toteutumiseen vaaditaan kaikissa 

tapauksissa vähintään 30 osallistujaa. Otteluohjelma toi kaksi hienoa hotellimatkaa, kun ensin käydään 

tervehtimässä Liigaan nostettua Sporttia tuplamatkalla Lukko-ottelun kanssa ja keväällä edessä on Liigan 

kuningasmatka Ouluun saakka. Kauden aikana järjestetään myös legendaarinen Megamatka Tampereelle 

Tappara-HIFK otteluun lauantaina 13.12., jolle tavoitteena on täräyttävät 1200 osallistujaa HIFK Fan Clubin 25-

vuotissynttäriuhlan kunniaksi.  

 

FANIMATKAT 2014-15 - muutokset mahdollisia kysynnän mukaan 

 

  Pe 26.9. TPS-HIFK Turku 35 eur 

  Pe 24.10. Sport-HIFK Vaasa, hotellin kautta tuplamatka Raumalle  105 eur 

  La 25.10. Lukko-HIFK Rauma 40 eur 

  Pe 31.10. Ilves-HIFK Tampere  30 eur 

  Pe 21.11. Ässät-HIFK Pori  40 eur 

  Pe 28.11. SaiPa-HIFK Lappeenranta  40 eur 

  La 13.12. Tappara-HIFK Tampere  alk. 15 eur (seisomaan) 

  La 27.12. JYP-HIFK Jyväskylä 40 eur 

  Pe 30.1. Tappara-HIFK Tampere  35 eur 

  Pe 13.2. Lukko-HIFK Rauma  40 eur 

  La 21.2. Ässät-HIFK Pori  35 eur 

  Pe 27.2. Pelicans-HIFK Lahti 30 eur 

  La 7.3. Kärpät-HIFK Oulu hotellimatka   100 eur 

 

Paikat varattava etukäteen 10 eur varausmaksulla. HUOM! Bussikuljetusten lähtöpaikaksi on vaihtunut tälle 

kaudelle Töölönlahdenkatu / Musiikkitalon P-paikka Kansalaistorin itäpuolella.  

http://www.hifkfans.com/
http://www.facebook.com/HIFKFanClub
mailto:kausikortit@hifk.fi
http://www.hifkfans.com/uutinen.php?id=103


HIFK Fans - Kuukauden ottelu 

 

HIFK Fan Club järjestää kerran kuukaudessa Kuukauden ottelun, johon tarjoamme edulliset pääsyliput ja uuden 

kokemuksen IFK:n kannustamisessa. Ensimmäisenä ohjelmassa syyskuussa on jalkapalloklassikko HIFK-Haka, 

jossa Olympiastadionin nurmella kohtaa historialliset 16 Suomen Mestaruutta. HIFK on voittanut jalkapallon 

SM-kultaa 7 kertaa, ja Valkeakoskella mestaruutta on juhlittu 9 kertaa.  

 

Jalkapallo, miesten Ykkönen 

HIFK - FC Haka 

HIFK-päivä, la 20.9. klo 16:00 Olympiastadion 

 

HIFK Fan Clubin kautta tilattuna saat ottelun pääsyliput hintaan 7 eur / hlö. Lippujen lunastaminen edellyttää 

sisäänkäyntiä otteluun yhtenä ryhmänä, samoin pelin aikana on tarkoitus osallistua aktiivisesti IFK:n 

kannustamiseen yhdessä Stadin Kingien fanikatsomossa. 

 

Jääkiekko, Champions Hockey League 

HIFK - Skellefteå AIK 

Ti 7.10. klo 18:30 Helsingin Jäähalli 

 

Lokakuun matsiksi valittiin jääkiekon uusi CHL-liiga, missä IFK kohtaa Ruotsin Elitserien-mestarit SAIK:n. 

Ottelu on CHL-alkulohkon päätösottelu, jossa ilmeisesti ratkaistaan lohkovoitto ja jatkopaikka CHL-

jatkopeleihin - SAIK on tällä hetkellä täysillä pisteillä lohkoykkönen, ja IFK J-lohkon kakkosena menetettyään 

yhden pisteen Tanskassa. 

 

HIFK Fan Clubin kautta tilattuna saat ottelun pääsyliput hintaan 7 eur / hlö. Pääsylippu oikeuttaa numeroituun 

seisomapaikkaan fanikatsomossa B5/C1. Tarjoushintaisia lippuja on rajoitettu määrä, vain Fan Club-jäsenille! 

 

Varaa lippusi heti ennakkoon lippuvaraus@hifkfans.com Liput maksetaan etukäteen tilisiirtona tai käteisellä 

edeltävissä kotipeleissä. 

 

HIFK - päivä la 20.9. Bollis / Stadion  / Nordis 

 

Syyskuussa kaikkien lajien IFK-kannattajia ilahduttaa HIFK-päivä, joka tuo koko IFK-perheen urheilulajit 

näkyville Töölön Pallokentälle. Lauantaina 20.9. Bolliksella nähdään monia eri taitokisoja sekä haastematseja eri 

IFK-lajien kesken. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja toivomme kaikkien osallistuvan päivän ohjelmaan jo klo 12 

alkaen.  

 

Bolliksen jälkeen IFK-päivä jatkuu Olympiastadionilla, missä HIFK kohtaa FC Hakan miesten Ykkösen 

sarjaottelussa klo 16:00. IFK-päivä huipentuu Nordikselle klo 18:30 jääkiekon Liiga-otteluun HIFK-Ässät. 

Matsiliput edullisemmin ennakkoon:  hifkfotboll.fi/ennakkoliput-myynnissa-hifk-haka-otteluun/  

 

                                                                                             
HIFK-päivä  Aikataulu 

                                                                          

12:00  Ovet auki Bollikselle 

15:00  Tapahtuma päättyy, Stadion portit 

           avataan. A-katsomon sisäänkäynti 

16:00  HIFK - Haka, jalkapallon Ykkönen 

18:30  HIFK - Ässät, jääkiekon Liiga  

https://www.facebook.com/championshockeyleague
mailto:lippuvaraus@hifkfans.com


Fan Club - jäsenedut kaudella 2014-15 
 

GROOM-parturit 

 -10% palveluista (leikkaus, parranajo, värjäys) joka päivä kaikissa liikkeissä 

www.groom.fi  

HIFK SHOP  

Fanituotteet (rajattu valikoima) -15% Voimassa Jäähallin KSB-myymälässä sekä IFK-fanimyyntipisteissä 

kotiotteluiden aikana.  

www.hifkshop.fi  

APOLLO Live Club Helsinki 

Jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy kahdelle normaaleina viikonloppu-iltoina (arvo 2 x 10 eur) sekä kaikki Apollo 

MemberCard-juomaedut. Voimassa kauden 2014-15 loppuun asti. 

www.apolloliveclub.fi  

Tallink Silja Club One 

Ilmainen Club One -jäsenyys, suoraan kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle Silver-tasolle. Silver-tason etuihin 

kuuluu mm. jopa 20 % perusalennus tietyistä normaalihintaisista tuotteista. Liity nyt Club One-asiakkaaksi 

osoitteessa www.clubone.fi/erikoisliittyminen Liittyminen tapahtuu HIFK Fan Clubin nimissä, 

sopimusetunumerolla 68940. Lisätiedot ohjelmasta ja kaikista kanta-asiakkuuden eduista 

www.clubone.fi   

 

 

Radio Helsinki 98,5 MHz lähettää kaikki IFK-ottelut 
 

Radio Helsinki selostaa tulevalla kaudella HIFK:n kaikki ottelut ja tekee pelaajahaastatteluita. Ottelupäivinä illan 

matsia koskevaa sisältöä lähetetään aamusta lähtien. Ottelupäivinä äänessä ovat Radio Helsingistä ennestään tu-

tut miehet, Edu eettereissä- ja Hesa o ygöne -ohjelmia juontanut Edu Kehäkettusena tunnettu Harri Hinkkanen, 

Radio Helsingissä alusta asti vaikuttanut, jääkiekkoon erikoistunut urheilu- ja musiikkitoimittaja Uuge Kojola se-

kä kaikkien aikojen IFK-hyökkääjä, legendaarinen Matti Hagman.  

 

Hyvää ja menestyksekästä kiekkokautta kaikille IFK-faneille, muista osallistua tunnelman luomiseen äänekkäällä 

kannustuksella matsien tilanteesta riippumatta. Nordiksella nähdään! 

 

      HIFK FAN CLUB 

VIESTI :  

Jäsenen nimi, kauden 2013-14 

jäsennumero  

http://www.groom.fi/
http://www.hifkshop.fi/
http://www.apolloliveclub.fi/
http://www.clubone.fi/erikoisliittyminen
http://www.clubone.fi/

