
Idrottsresan
 SJ är en del av idrotten – framgång börjar med tåget. 

SJ stöttar idrotten, bland annat genom våra sponsorskap, men 
framför allt genom att erbjuda förmånligare tågresor. Teckna ett 
idrottsavtal så reser din förening enklare, smidigare och billigare 
nästa gång. Välkommen ombord!

Här kan ni teckna avtal och boka resor:

Öppettider Måndag-fredag 08.00-17.00

Kontakt  
Bokningen 0771-75 75 55, (tonval 2)
E-post: gruppresor@sj.se

Webbsida www.sj.se/idrottsresan

En perfekt match.
SJ och idrotten hör ihop. Det handlar om att resa - till tävlingar, 
läger och matcher men också uppåt genom seriesystem och 
rankinglistor. Med tåget når du helt enkelt ända fram. Ombord kan 
du och dina lagkamrater röra er fritt, ni kan äta gott och rätt, och 
ni kan prata ihop er inför er kommande utmaning. Ni väljer både 
avslappning och uppladdning för att kunna kliva in på arenan  
som vinnare. Det är vad vi kallar en perfekt match.   

SJ är en del av idrotten – det ger dig minst 20% rabatt!
Vi på SJ brinner för idrotten och har stor förståelse för de unika 
behov som finns i samband med resor. Tack vare vårt samarbete 
med Riksidrottsförbundet kan vi erbjuda alla som ingår i 
idrottsfamiljen minst 20% rabatt. Det enda som behövs är  
ett avtal med oss. 

Teckna idrottsavtal 
och res förmånligare! 3
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Vi har ett idrottsavtal med SJ eftersom vi är med i Svenska Hockeyligan. 
Det är väldigt förmånligt för klubben och vi åker med SJ ett par gånger 
i månaden under säsongen. Det bästa med tåget är att vi får tid att gå 
igenom saker innan till exempel match och så kan man jobba under 
resan. Sen träffar man folk också vilket alltid är roligt.

Peter Jidström, Klubbdirektör, Luleå Hockey

Vi har fattat ett policybeslut gällande klubbens resor och då är det tåget 
som gäller. Det handlar om att resa miljövänligt och säkert, så därför 
vill vi inte ha ut våra lag i bilar, minibussar och bussar. Speciellt inte 
på vintervägar. Sen är såklart tidsaspekten väldigt viktig. Resorna till 
bortamatcherna i t ex Skövde, Göteborg och Skåne klaras av på halva 
tiden med tåg gentemot buss. Och sportsligt sett ger tågresorna en fördel 
då vi kommer fram mer utvilade och då kan prestera bättre. 

Magnus Rådahl, Resebokare, Skuru IK

Framgång börjar 
med resan.
Mängder av organisationer, förbund, föreningar, lag och individer 
från alla olika idrotter väljer SJ och tåget för att förbereda sig på 
bästa sätt. Här är ett par exempel.

Att resa med  
SJ har flera fördelar.

Smidigt. Ni reser city till city, utan krångel. Väl på tåget 
förvandlas restid till användbar tid som ni styr över själva. Är ni 
en större grupp kan vi skräddarsy resan med t ex egen vagn  
(t o m eget tåg går att ordna), specialmat, hotellbokningar, m m.

Snabbt. Tåget är oftast ett snabbare alternativ utan längre 
stopp eller pauser. Ni kan dessutom passa på att äta rätt 
ombord – vi har ett stort urval av mat som passar hungriga 
idrottsmän och kvinnor.

Säkert. Tåget innebär färre risker än andra resealternativ. Ni 
kommer fram pigga och utvilade, utan att ha suttit obekvämt i 
samma ställning under längre tid.

Skojigt. Att kunna sitta tillsammans som ett lag, njuta av god 
mat, snacka med varandra, spela spel och att se det svenska 
landskapet susa förbi är en upplevelse i sig. 

Smart. SJ vinner miljömatchen med våra tåg i Sverige som 
uppfyller Naturskyddsföreningens tuffa miljökrav och därför får 
bära märket Bra Miljöval.


