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1. Hensikt med retningslinjer som gjelder med kampbilletter
Som et mål med å være offensiv har vi stor tro på at interesse for håndball er så stor at betalingsviljen er til
stede for å se på kamper.
Vi lanserer ulike typer av årskort som vil gjøre valgene enklere for hva man ønsker å se.

2. Salgskanaler
Det vil være to muligheter til å kjøpe billetter til et Fjellhammer-arrangement/kamper.
Grunnen til at vi ønsker at så mange som mulig skal kjøpe via appen så at man har billetten på mobilen.
Sen har vi som klubb bedre kontroll via denne salgskanalen.
Vi ser på muligheten for å vippse til den kampen man skal se spesielt på bredde og senior kamper fra 2 div
og nedover. På så sett kan vi unngå selve billett stammen og produksjon av disse.
•
•

Alpha Entrance appen
Hallen med vipps eller kort i kiosken om den er åpen

3. Billetter til ulike arenaer
Det vil være ulike priser til de ulike kampene. Gjennom kjøp av et årskort vil man komme best ut.
Derfor er målet om at så mange som mulig ønsker å kjøpe et årskort.

4. Rema-1000 ligaen
Salgskanal:
• Alpha Entrance app
• Vipps i hallen
Billett typer til:
• 160,- voksen
• 100,- Honnør
• 70,- (barn opptil 16 år)
• 100,- (Foresatte til maskotter)
• 60,- (Grønn FIL supporter billett)
(Trenere, spillere og medlemmer har krav om å ha på seg grønn FIL utstyr).
Gratis for klubbens maskoter, samarbeidspartner, æresmedlemmer og de som spilt mer enn 150
obligatoriske A-lags kamper for Fjellhammer (se inngangslisten)

5. 1 div
Salgskanal:
• Alpha Entrance app
• Hallen

Billett typer:
•
•
•
•
•

120,- voksen
60,- Honnør
60,- (barn opptil 16 år)
60,- (foresatte til maskotter)
Grønn FIL supporter billett 30,(Trenere, spillere og medlemmer har krav om å ha på seg grønn FIL utstyr).

Gratis for klubbens maskoter, samarbeidspartner, æresmedlemmer og de som spilt mer enn 150
obligatoriske A-lags kamper for Fjellhammer (se inngangslisten)

6. Senior kamper (2.div, 3.div, 4.div og 5.div)
Salgskanal:
• Hallen vipps
Billett typer:
•
•

70,- voksen
40,- honnør

Gratis for alle klubbens spillere, trenere/oppmenn/dugnadsansvarlige.

7. Breddekamper
Salgskanal:
• Hallen vipps
Billett typer:
•
•

70,40,- (honnør)

Gratis for alle klubbens spillere/trenere/oppmenn/dugnadsansvarlige og barn under 16 år.

8. Fjellhammer Cup
Salgskanal
• Hallen vipps
Billett typer:
•
•
•

200,- (Turnerings billett for hele turneringen)
70,- (dagsbillett)
40,- (honnør)

Gratis for alle klubbens spillere/trenere/oppmenn/dugnadsansvarlige.

9. Fjellhammer Elite Cup
Salgskanal:
• Alpha Entrance appen
• Hallen vipps
Billett typer:
•
•
•
•
•

200,- (voksen turnerings billett 3 dager)
100,- (voksen endags billett)
60,- (honnør)
40,- (barn opp til 16 år)
30,- (Grønn FIL supporter billett)
(Trenere, spillere og medlemmer har krav om å ha på seg grønn FIL utstyr).

Gratis for klubbens samarbeidspartner, æresmedlemmer og de som spilt mer enn 150 obligatoriske A-lags
kamper for Fjellhammer.

10. NM Kamper
Damer
•
•
•
•
•
Herrer
•
•
•
•

120,- (voksen)
60,- (honnør)
60,- (barn opp til 16 år)
30,- (Grønn supporter billett)
(Trenere, spillere og medlemmer har krav om å ha på seg grønn FIL utstyr).

160,- (voksen)
100,- (honnør)
60,- (barn opp til 16 år)
50,- (Grønn FIL supporter billett)
(Trenere, spillere og medlemmer har krav om å ha på seg grønn FIL utstyr).

NM 20 kamper
•
•
•

70,- (voksen)
40,- (honnør)
30,- (Grønn FIL supporter billett)
(Trenere, spillere og medlemmer har krav om å ha på seg grønn FIL utstyr).

11. Årskort Fjellhammer IL
Årskort selges via Fjellhammer appen.
Gullkort:
3000,- inkluderer alle Fjellhammer IL sine kamper og tilgang til Fjellhammers partner lounge på Rema 1000
liga kamper i grunnserien.
Rema 1000- ligaen:
1400,- inkluderer alle kamper i grunnserien
1 divisjon:
1000,- inkluderer alle kamper i grunnserien
Bravas supporter kort:
500,- inkluderer alle Fjellhammer IL sine kamper
(krav om å gå i grønn FIL utstyr)

#vierFIL kort:
500,- inkluderer alle Fjellhammer IL sine kamper
(krav om å gå i grønn FIL utstyr, trenere, lagleder, oppmenn, dugnadsansvarlige)

