Billettregler per 17. oktober 2017:
Grunnprinsipp: Vi er en supporterklubb og ikke en billettoperatør. De som har bestilt billetter til den
aktuelle kampen har selvsagt rett over de som ikke har.
•
•
•
•
•

Filter mellom medlemmer og ikke-medlemmer av supporterklubben
Til vanlige kamper loddtrekning (om nødvendig)
Pliktig til å ta en billett selv om bestilt flere
De som får billetter må betale de
De med sesongkort bakerst i kø på hjemmekamper på «runde 1»

•

Folk som deltar i fellesaktiviteter prioriteres

•

Maks 2 billetter per person for de mest populære kampene (de flest ønsker billetter til)

•

Hvis man tar med et ikke-medlem på kamp så ekskluderes man fra supporterklubben hvis denne personen
holder med det andre laget

•

De som er aktivt engasjert i supporterklubben (dvs. gjør en stor jobb på frivillig basis) bør bli belønnet for
dette gjennom fordeler i billettreglene

•

For Cup- og Champions League-finaler havner man bakerst i køen hvis man de siste 2 årene har fått
billetter til en sånn gjennom supporterklubben. Man får derimot fortsatt fortrinn ovenfor de som ikke har
vært aktive medlemmer gjennom sesongen.

•

De som har en historie for å ta med seg BVB-entusiaster burde bli prioritert. Sagt på en annen måte:
entusiasme-nivået til følget blir lagt merke til og belønnet.

•

De som blir prioritert til å få billetter til de store kampene er de som har vist en genuin interesse for å dra
på mindre kamper også

•

De som ikke har vært på noen andre kamper den sesongen prioriteres ned på finaler

•

Salg på svartebørs er en absolutt no-go!

•

Får man billetter til en (stor)kamp på ekstern (dvs. fra BVB/DFL/etc, ikke fra supp.) loddtrekning,
oppfordres det at billettene (bortsett fra de to som vinneren bruker selv) først tilbys supporterklubbens
medlemmer. Her kan vinneren selv velge hvem av medlemmene som skal få, eller om billettene deles ut på
grunnlag av klubbens billettregler.

•

De som forespør billetter og så ikke bruker disse uten gyldig grunn, står bakerst i kø neste gang.

•

Den første sesongen etter innmeldelse i supporterklubben stiller man svakest i forhold til billett bestillinger.
Det vil fortsatt være fullt mulig til å bestille billetter, spesielt til vanlige kamper, mens store kamper (Bayern,
S03+1, Champions League, Finaler, etc.) stiller man svakest i forhold til andre medlemmer.

•

Billetter kun til medlemmer +1. Skjønn utvises ved kjente medlemmer.

•

Hovedansvarlig for fellestur får gratis/billig tur. Han/hun slipper å betale det som blir arrangert for
felleskapet. Dvs. med fjorårets modell ville deltakerne sammen dekket reise, hotell og kampbillett for
Simen. Hadde alle deltakere kjøpt og arrangert reise selv, ville hovedansvarlig kun fått dekket hotell,
kampbillett og andre eventuelle arrangementer (stadionomvisning e.l.).

