Medlemsavgifter 2018/2019
För att säkerställa att vi hinner licensiera alla spelare innan
seriestart vill vi ha in medlems- och träningsavgift innan den
sista augusti.
Herrlaget har möjlighet att betala sin avgift på 2
inbetalningar, dock ska avgiften vara föreningen tillhanda
senast den sista september.
Här kommer information om de beslutade avgifterna för
kommande säsong.
I avgiften ingår din licens/försäkring som krävs för att spela
innebandy.
För att få utöva innebandy i något av föreningens lag:
Betala beslutade avgifter för säsongen i form av
Medlemsskap (A) + Träningsavgift (B)
enligt nedan:
A) Medlemsskap familj 150 kronor
Medlemskapet kostar 150 kronor oavsett hur många ni är
i familjen. Kravet är att alla som ingår i medlemskapet bor
på samma adress.
Du behöver alltså endast betala avgiften för medlemskap 1
gång oavsett hur många ni är i familjen som är aktiva i
föreningen.

B) Träningsavgift
1) Träningsavgift SVART Nivå
Träningsavgift 1 500 kr per spelare för de som spelar på
SVART nivå dvs herrar division 4. Denna avgift är möjlig
att betala på inbetalningar och då betalas 50% av
avgiften sista augusti och resterande 50% den sista
september
2) Träningsavgift RÖD Nivå
Träningsavgift 800 kr per spelare för de som spelar på
RÖD nivå. Detta omfattar de spelare som tillhör lag
Pojkar 03/04, Flickor 05/06 samt Pojkar 05.
3) Träningsavgift BLÅ Nivå
Träningsavgift 650 kr per spelare för de som spelar på BLÅ
nivå. Detta omfattar de spelare som tillhör lag Pojkar 06/07,
Flickor 07/09 samt Pojkar 08.
4) Träningsavgift GRÖN Nivå
Träningsavgift 550 kr per spelare för de som spelar på
GRÖN nivå. Detta omfattar de spelare som tillhör lag Pojkar
09 och Pojkar 10.
5) Träningsavgift Leoparder och Tigrar
Träningsavgift 250 kr per spelare som tillhör våra yngsta lag
dvs våra lag dvs lagen Pojkar 11, Flickor 10/11, Tigrar

12/13 samt Leoparder 12/13.
Försäkring och licens ingår för alla våra spelare från
våra yngsta spelare Tigrar och Leoparder till våra äldsta
spelare i Herrar Div 4.
Alla spelare oavsett ålder ska ha en licens och därmed vara
försäkrad enligt beslut från Svenska InnebandyFörbundet.
Träningsavgifterna baseras på vilka utgifter varje lag har för
sin verksamhet i form av hallhyra, seriekostnader, licenser,
domarkostnader och utrustning.
Betalning sättes in på vårt BG 738-3433.
Märk din inbetalning MA och spelarens namn.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig via mail:
kolmardenwildanimals@hotmail.se
Observera att alla betalar medlemsavgift och
träningsavgift!
Dock betalas bara medlemsavgiften 1 gång per familj
medans träningsavgiften betalas per barn som spelar i
föreningen.
Ovanstående avgifter betalas en gång per säsong och
gäller för allt innebandyspel mellan September till April.
Välkommen till en ny säsong!
IBF Kolmården Wild Animals!

