Elit och bredd i en härlig förening
Medlemsinformation
Vad hände 2015-2016?




Vi noterade hela 101 inskrivna pojkar och flickor i vår fina lördagsaktivitet
Bandy och Skridskokul.
I föreningen startade vi flickverksamhet med ett lag i seriespel och många nya tjejer in i vår
förening,
Vi hade ett tufft första år i elitserien för vårt A-lag, vi lyckades knyta ihop säcken efter ett
rafflande kval och därmed är vi kvar i högsta serien.

Vad händer 2016-17?






Vi satsar ännu mer för att utveckla vår ungdom och flickverksamhet.
Vår förening fyller 80 år, en jubileumsmatch och fest planeras till den 8 oktober 2016.
9-11 december 2016 arrangerar vi en 4-nationturnering för seniorlandslagen.
24-28/1 2017 arrangerar vi VM B-gruppen.
Vårt representationslag är kvar i högsta serien och målsättningen är att vara bland de 10 första
lagen när serien är färdigspelad. Med nya tränare och en förstärkt trupp så tror vi att denna
målsättning är realistisk.

Medlemsavgifter säsongen 2016-2017


Medlemsavgifterna en stor och viktig del av intäkterna som behövs för att vår förening skall klara
av att bedriva den planerade verksamheten. Att alla aktiva betalar medlemsavgift är en
självklarhet, medlemsavgiften är ju dessutom ett sätt att stötta föreningen genom att vara
”Stödmedlem”.

(OBS! ålder räknas utifrån vad personen fyller under 2017)
STÖDMEDLEM
300 kr
AKTIVA
Veteran
Tränar bandy en gång i veckan
800 kr
21år1.500 kr
15-20år
1.400 kr
11-14år
1.200 kr
Upp till 10år
800 kr
Bandy&SkridskoKul Från 4år och tränar/spelar inte med i något U-lag
500 kr
FAMILJERABATT
Familjen betalar fullt för ”dyraste” Aktiva medlem. Övriga Aktiva
familjemedlemmar betalar halva priset. En stödmedlem per
Aktiv ingår.
Exempel:
Kalle 5år är med i Bandy och skridskokul, Lova 12år spelar med U12, Pappa-Jan tränar med
Veteranerna, Mamma-Britt är supporter. Familjen betalar då: 800kr (Veteran)+250kr (halva Bandy &
Skridskokul) + 600 (halva 11-14år)=1.650kr. Dessutom är Mamma-Britt med som Stödmedlem.

Betalning


Avgiften betalas på pg 58 23 99–2 (ange medlemsform och personnummer).
Vid Familjerabatt, skicka ett förklarande mail till info@gripenbk.nu.
Betala gärna så snart som möjligt.

Kansliets öppettider
 Semesterstängt vecka 28-30.
Från vecka 31 och framåt: Må-to 9-16, Fr 9-12.
Detta brev har skickats både till medlemmar och f.d. medlemmar.
Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!
Pernilla, Viktor & Thomas

