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SOM MEDLEM FÅR DU SÅDAN TILMELDER DU DIG

Du har nu mulighed for at komme til fodbold, den bedste af 
slagsen i Danmark, for kun kr. 250,- for en ståplads og 
kun kr. 500,- for en siddeplads.
SønderjyskE og talentsponsorerne Dansani, Davidsen, Sport24 og Nordea har sammen lavet et 
ungdomssæsonkort – Dansani Ungdomskort. Med et Dansani Ungdomskort får du adgang til alle 
SønderjyskE’s hjemmekampe i Superligaen. Dit kommende Dansani Ungdomskort er forsynet med 
en stregkode. Ved indgangen scannes dit kort, og lige inden halvlegen bliver der trukket lod blandt 
de tilstedeværende kortholdere om forskellige gaver.

Medlemskab
For at kunne købe Dansani Ungdomskortet skal du være fodboldspiller i Sønderjylland i en af de 
mange klubber, som er med i det Sønderjyske Fodbold Samarbejde, samt være under 18 år. Er du 
det, er der kun fordele ved at tilmelde dig. Hvis du ikke ved, om din klub er med i det Sønderjyske 
Fodbold Samarbejde, kan du se klubberne på SønderjyskE’s hjemmeside under Herre Fodbold – 
Klub Samarbejde og Deltagende Klubber.

Online bestilling
Dansani Ungdomskort købes via SønderjyskE’s hjemmeside på www.soenderjyske.dk, hvor man 
først vælger Herre fodbold, så Klub Samarbejde og derefter trykker på Dansani Ungdomskortet.
Normalpris for et ungdomskort er kr. 600,- for spillere under 15 år og kr. 1.200,- for spillere på 15 
eller derover for ståpladser og henholdsvis 900,- og 1.600,- for siddeplads. Lige nu kan Dansani 
Ungdomskortet købes for kun kr. 250,- for en ståplads og kun kr. 500,- for en siddeplads.

Ståplads kr. 250,-
Siddeplads kr. 500,-

• Udlodning af billetter til SE ishockey

• Udlodning af SE merchandise

•  Lodtrækning om billetter til landskampe  

og pokalkampe m.m.

• Lodtrækning om SE spillesæt

• Udlodning af signerede kampbolde

• Sponsor t-shirts

•  Lodtrækning om billetter til  

SE udekampe

• Udlodning af billetter til SE håndbold

•  Fodboldoplevelser af den bedste slags  

sammen med mange andre

NAVN:

FODBOLD

Dansani sÆsOnKOrtUnGDOM 

SUPER BILLIGT!
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