
VÄLKOMMEN. 
HÄR SITTER NYTÄNKANDE 

I VÄGGARNA.

SKELLEFTEÅ KRAFT ARENA/SANDELLSANDBERG. 2015-10-05

RESTAURANGEN

En större restaurang och konferensavdelning.  
Ny festvåning och flera nya barer.  

Välkommen till nya Rinkside.

Ännu större. 
Ännu bättre
upplevelse.



GULDBAREN
Walk-in puben 

för alla!

RESTAURANGEN – VÅN 2
Vardagar hemmamatch:
Förrätt | Varmrätt | Kaffe och dessert | Sittplats  
2 rätter…………………………………...... 800 kr/person
3 rätter……………………………………... 890 kr/person
Bordet är reserverat för ditt sällskap hela kvällen.

Lördagar hemmamatch: 
Varmrättsbuffé | Kaffe och kaka | Sittplats.... 675 kr/person
Bordet är reserverat för ditt sällskap fram till period 3 börjar. 

NYHET! Säsong 2016/2017
Bortamatch: Ett nytt koncept i Skellefteå Kraft Arena. Njut av god 
mat på Rinkside samtidigt som du följer Skellefteå AIK:s borta-
matcher! Vid tillfälle gästar lediga spelare och representanter från 
föreningen. Via 19 skärmar följer du matchen på nära håll från alla 
platser. Ett lysande sätt att avrunda en konferens. 

Lördagar efter match: Efter lördagsmatcherna som börjar 16.00 
öppnar vi upp restaurangens matservering. Boka bord för att säkra 
din plats. Matchbiljett ingår inte.

GULDBAREN – VÅN 2
Den perfekta mötesplatsen med en härlig variation av lättare rätter 
såsom wraps, pilsnerbricka, räksmörgås och snacks. En Walk-in pub 
för alla. Ingen förbokning.

SPORTBAREN – VÅN 2
Vardagar: Abonnera Sportbaren. Här skräddarsyr vi upplägg och 
meny efter dina önskemål.

Lördagar: Ta med familjen, kom hit och avnjut en  
trevlig buffé som passar alla.

FESTVÅNINGEN – VÅN 4
Vardagar måndag-torsdag:
Förrätt | Varmrättsbuffé | Kaffe och kaka | Sittplats på nya 
E-sektionen ................................  685 kr/person
Bordet är reserverat för ditt sällskap hela kvällen. 

Lördagar: Buffé inkl. kaffe och kaka. Reserverat ståbord  
i paus inkl. biljett. ......................  675 kr/person

STUDIO 27 – VÅN 3 NORR
En matchloge med utsikt över arenarummet. Plats för 24 
personer. Här serveras en buffé innan match samt kaffe och 
dessert i paus inkl. biljett ............  765 kr/person

MATCHPAKET I EGEN LOKAL  
(våra konferensrum)

Tillgång till en fullt tekniskt utrustad lokal två timmar innan 
matchstart. Här serveras buffé före matchen samt kaffe och 
dessert i paus inkl. biljett.
Vardagar ....................................  930 kr/person
Helger .......................................  715 kr/person

CHAMBRE SÉPARÉE – VÅN 2
Boka en egen restaurang för ditt sällskap. Upp till 40 personer.



LEDAREN
• Skolsittning 10 pers
• U-bord 10 pers 
• Styrelsesittning 10 pers
• Middagsdukning match 12 pers
• Projektor, duk & tv
• Trådlöst wifi

LAGKAPTENEN
• Skolsittning 24 pers
• Parkettsittning 48 pers
• U-bord 20 pers
• Styrelsesittning 18 ersp
• Runda bord 24 pers
• Middagsdukning match 32 pers

KONFERENSRUM SHL
• Skolsittning 16 pers
• Parkettsittning 20 pers
• U-bord 14 pers
• Styrelsesittning 16 pers
• Middagsdukning match 16 pers
• Projektor, duk & tv
• Trådlöst wifi

MÅLVAKTEN
• Skolsittning 70 pers
• Parkettsittning 126 pers
• U-bord 34 pers
• Styrelsesittning 28 pers
• Runda bord 66 pers
• Middagsdukning match 112 pers
• Projektor, duk & tv
• Trådlöst wifi
• Hörslinga/handikappanpassad
• Högtalarsystem, mikrofon & mygga
• Möjlighet till podium/scen

SKYTTEKUNGEN
• Skolsittning 16 pers 
• Parkettsittning 20 pers
• U-bord 14 pers
• Styrelsesittning 16 pers
• Middagsdukning match 16 pers
• Projektor, duk & tv
• Trådlöst wifi
• Middagsdukning match 16 pers
• Projektor, duk & tv
• Trådlöst wifi

FESTVÅNINGEN
• Skolsittning 90 pers
• Parkettsittning 132 pers
• Bankett, runda bord 100 pers
• Middagsdukning till match 100 pers
• Projektor & duk
• Trådlöst wifi
• Hörslinga/handikappanpassad
• Går att koppla ihop med konferensrum 
• 5 Högtalarsystem, mikrofon & mygga
• Möjlighet till podium/scen

RESTAURANGEN
• Lokalen rymmer sittande 200 gäster
• Projektor med duk 2st
• Tv apparater 17st
• Trådlöst wifi
• Högtalarsystem, mikrofon, mygga
• Möjlighet till podium/scen

TRÄNAREN
• Skolsittning 24 pers
• Parkettsittning 40 pers
• U-bord 20 pers
• Styrelsesittning 20 pers

KONFERENS | EVENEMANG | MÄSSA | FEST
Skellefteås nyaste konferensavdelning har förutsättningarna för att göra din konferens, 

möte, mässa eller event framgångsrikt. Vi skräddarsyr allt efter dina önskemål. 
Varför inte avrunda er konferens med BORTAMATCHEN!



Per Lundström
per.lundstroem@skellefteaaik.se
0910-79 20 25

Petra AhnOrre
petra.ahnorre@skellefteaaik.se
0910-79 20 16
070-655 20 45

Susanne Ljuslinder
susanne.ljuslinder@skellefteaaik.se
0910-79 20 29

RINKSIDE SKELLEFTEÅ AB
Mossgatan 27 | 931 70 Skellefteå | 0910-79 20 17
www.skellefteaaik.se/rinkside

Vill du gästa oss eller veta mer?
Vi finns här för dig!


