
MITT HAMMARBY
hammarbyfotboll.se/mitt-hammarby

- Skriv ut ditt säsongskort
- Skicka vidare din biljett



VAD ÄR MITT HAMMARBY?
Mitt Hammarby är ditt konto för att hantera och administrera ditt säsongskort.

Det här kan du göra på Mitt Hammarby:

1. Du kan skriva ut ditt säsongskort om du av någon anledning t.ex. inte har ett 
plastkort som ditt säsongskort, eller om du vill låna ut ditt säsongskort till 
någon annan. 

> Detta gör du under ”Hantera Säsongskort” på Mitt Hammarby

2. Om du inte själv kan gå på matchen och inte vill låna ut säsongskortet kan du 
skicka biljetten för den specifika matchen till en vän via e-post. 

> Detta gör du under ”Hantera biljetter” på Mitt Hammarby



LOGGA IN

För att logga in går du in på 

hammarbyfotboll.se/mitt-hammarby

och fyller i din e-postadress samt ditt 

lösenord som du tilldelades när du 

köpte säsongskort.

SAKNAR DU LÖSENORD?

• Klicka på ”Glömt lösenord?” och 

fyll i din e-postadress så skickas 

ett nytt lösenord till din mejl.

TIPS! Tänk på att byta lösenord efter 

att du loggat in första gången. Det 

gör du under ”Kontouppgifter” när du 

är inloggad.



SKRIV UT SÄSONGSKORT - ”HANTERA SÄSONGSKORT”

Du kan skriva ut ditt säsongskort från Mitt Hammarby. 

Det innebär att du skriver ut en kopia av ditt 

säsongskort, så om du till exempel har ett plastkort 

som ditt säsongskort får du ut samma ”biljett”. Ditt 

säsongskort kommer fortfarande att fungera till alla 

matcher. 

1. Gå till ”Hantera Säsongskort” för att se en 

sammanställning över dina säsongskort.

2. Klicka på ”Ladda ner”.

En PDF-biljett öppnas och denna kan du välja att skriva 

ut på en skrivare eller öppna direkt i din telefon till 

exempel. Du kan också spara din PDF i din telefon eller 

på din dator.

Det går bra att visa upp PDF:en direkt genom mobilen 

vid entrén på Tele2 Arena – då scannar personalen 

biljetten därigenom. Annars tar du med din utskrivna 

biljett och visar upp i entrén.
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SKICKA BILJETT TILL EN VÄN – ”HANTERA BILJETTER”

Om du inte själv kan gå på matchen kan du 

skicka ditt säsongskort för den matchen till en 

vän. För att göra detta går du till ”Hantera 

biljetter” i menyn. När du skickar vidare din 

biljett så skapas en ny biljett till personen du 

skickar den till. Det innebär att ditt säsongskort 

inaktiveras för den specifika matchen och ej går 

att använda.

1. Klicka på ”Hantera Biljetter”

2. Klicka på ”Visa biljetter” för den match du 

önskar skicka biljetten från.

3. Välj sedan vilken biljett du vill skicka vidare 

och, klicka på ”Vidarebefordra”, fyll sedan i 

e-postadressen till personen som du vill 

skicka biljetten till och klicka på ”Skicka”

TIPS! Självklart kan du mejla biljetten till dig 

själv, om du till exempel tappat bort ditt 

säsongskort eller glömt det hemma. 
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
När du har vidarebefordrat en biljett kan du inte 

använda ditt säsongskort till den matchen.
När du skriver ut ditt säsongskort så är det en 
kopia av säsongskortet. Både den utskrivna 
biljetten och säsongskortet går att använda.

Du kan bara vidarebefordra ditt säsongskort en 
gång till respektive match. Därefter kan du ladda 

ner en kopia av biljetten du skickat.

PDF-biljetten som du får upp när du skriver ut ditt 
säsongskort går att visa upp och scanna genom 

din telefon vid insläppen på Tele2 Arena.

Om du tappar bort ditt säsongskort eller glömmer det hemma kan du alltid logga in på MITT 
HAMMARBY för att skriva ut eller öppna biljetten i din telefon.

Har du andra frågor kring ditt säsongskort är du alltid välkommen att mejla till: 
biljetter@hammarbyfotboll.se 


