


JUBILEUMSFESTEN 26/10

leksandsif.se/festen

Tillsammans firar vi de första hundra åren
Leksands Idrottsförening bildades 13 augusti 1919. Redan den första vintern spelade 
LIF sin första bandymatch, och 1938 den första ishockeymatchen. LIF har alltså haft 
lagsport på skridskor på programmet i 100 år. 

Vi kommer fira detta under hela den stundande säsongen men den stora festen blir 
lördag 26/10 i Tegera arena med förfest i Gavlerinken. Det är nämligen bortamatch 
mot Brynäs på dagen och festligheterna hemma i Tegera startar alldeles lagom till att 
ni som stöttar laget på plats i Gävle kommer hem.

Parkett eller läktare - valet är ditt 
Du kan välja att avnjuta galan över en trerättersmeny på parket eller så köper du en 
biljett på sittplats. Hur du än väljer att delta gör du bäst i att säkra dina biljetter idag - 
det kommer bli fullsatt.

Festen börjar 26/10 klockan 20:00
Du köper din biljett direkt på leksandsif.se/festen



UNDERHÅLLNING I VÄRLDSKLASS
På scen: Lisa Miskovsky och Plura - med flera
Leksands IF har genom åren haft en hel del artister i laguppställningen - det har vi 
även den här kvällen. Vi är glada och stolta över att kunna presentera Plura och Lisa 
Miskovsky som headliners för kvällens underhållning.

Lisa är aktuell med ny skiva och som sommarpratare i P1 och Plura är ständigt  
aktuell som sångare, kock och livsnjutare. Dessutom ryktas det om en hel del 
gästframträdande under kvällen. Det är med andra ord läge att limma fast hatten 
masar och kullor - för det kommer bli drag.

Nostalgi och framtidstro 
- Den här kvällen firar vi våra första hundra år, samtidigt som vi vänder blicken med 
tillförsikt mot framtiden. Jag törs lova redan nu att kvällen kommer bli något alla vi 
Leksingar kommer prata om under lång tid framåt. Tillsammans hyllar vi det som varit 
och tar avstamp mot det som komma skall. Jag ser fram emot att fira detta tillsam-
mans med er, säger Leksands IF:s klubbdirektör Andreas Hedbom inför jubileums-
festen.



FÖRETAGSBILJETTER 
Vi ser fram emot att fira Leksands IF tillsammans med er
Välkommen till vår parkett som är belägen på bästa plats framför scenen på isen. Här avnjuter ni en trerättersmeny 
serverad av vår samarbetspartner Mat Vid Siljan. Till middagen ingår en fördrink, två enheter vin eller öl till maten och 
kaffe till desserten. Scenen kommer att gästas av gamla och nya Leksands IF-legendarer, artister som Lisa Miskovsky, 
Plura, m.fl. Vi törs utlova en starkt känslomässig kväll – och från parkettplats får du den bästa upplevelsen. 

Säkra din plats idag 
Chansen att parketten blir fullsatt är överhängande och för att vara säker på att få det antal biljetter ni vill ha gör ni 
säkrast i att boka så snart som möjligt. Kontakta Christer Strandell via epost christer.strandell@leksandsif.se eller via 
telefon 073-708 39 28 för att boka något av våra färdiga paket - eller skräddarsy er närvaro på jubileumsfesten. Sista 
anmälningsdagen är tjugonde oktober.

SILVERPAKETET
•	 10	st	entrébiljetter
	 till	100-årsfesten
•	 10	st	fördrink,
	 trerättersmiddag	inkl.
	 dryckespaket	på	parkett
•	 10	sittplatsbiljetter	till
	 LIF-Örebro	24/10
•	 Företagsnamnet	på
	 100-årssidan	på	
	 leksandsif.se

12 519 kr ex moms

GULDPAKETET
•	 20	st	entrébiljetter
	 till	100-årsfesten
•	 20	st	fördrink,
	 trerättersmiddag	inkl.
	 dryckespaket	på	parkett
•	 20	sittplatsbiljetter	till
	 LIF-Örebro	24/10
•	 Företagsnamnet	på
	 100-årssidan	på	
	 leksandsif.se

25 019 kr ex moms

BRONSPAKETET
•	 4	st	entrébiljetter
	 till	100-årsfesten
•	 4	st	fördrink,
	 trerättersmiddag	inkl.
	 dryckespaket	på	parkett
•	 4	sittplatsbiljetter	till
	 LIF-Örebro	24/10
•	 Företagsnamnet	på
	 100-årssidan	på	
	 leksandsif.se

5 019 kr ex moms



PRIVATPERSONER
Tillsammans firar vi de första hundra åren
Vi har såklart även ett fint erbjudande för dig som privatperson som vill sitta på 
parkett eller på vår sittplatsläktare. För er som väljer våra läktarplatser så kommer 
vi att erbjuda det bästa platserna vi har i arenan utefter hur scenen är placerad. 
Din upplevelse från läktarplats blir alldeles utmärkt och vi kommer dessutom att 
ha barer öppna i anslutning till läktarplatserna för servering av dryck och enklare 
maträtter.

Boka din plats idag på www.leksandsif.se/festen

PARKETT
•	 Fördrink
•	 Trerättersmiddag	inkl.
	 dryckespaket	på	parkett

919 kronor

LÄKTARE
•	 Sittplats	på	läktaren	
	 under	jubileumsfesten

319 kronor



DERBY OCH FEST - SAMMA KVÄLL

www.superstars.nu

Börja galan med förfest - i Gavlerinken
Innan dörrarna till Tegera arena öppnar för jubileumsfest är det dags för 
säsongens andra möte med Brynäs - det första på bortaplanen. Leksand 
Superstars ordnar bussar till denna match.

Ni som väljer att stötta laget på plats i Gävle kommer tack vare att ned-
släpp är klockan 15:15 hinna hem till Leksand i tid till dess att fördrinken 
inför jubileumsfesten serveras.

Mer information samt möjlighet att anmälla er till resan hittar ni på som 
vanligt på Leksand Superstars webbsida.


