– En ledande idrottsförening.

Med glädje utvecklas vi tillsammans.

Backa HK Medlemskap 2021-2022
Div 2
Div 3
Junior födda 2004
U16 födda 2005-2006
U14 födda 2007
U13 födda 2008
U12 födda 2009
U11 födda 2010
U10 födda 2011
U07-09 födda 2011-2013
Boll lekis födda 2014-2015
Ledare, styrelse/stödmedlem
VIP medlem
Familjepris

300 kr
1000 kr
1800 kr
1800 kr
1800 kr
1800 kr
1800 kr
1800 kr
1400 kr
700 kr
500 kr
300 kr
500 kr (Entré seniormatcher OBS! Medlemskort måste
medtagas, annars gäller inte fri entré)
2500 kr (alla i familjen gäller ej senior)

För att få representera föreningen vid matchspel och träning får man inte ha obetalda
medlemsavgifter.
Om man som aktiv medlem inte betalat in medlemsavgiften gäller inte försäkringen. Spelare
får inte deltaga i lagets matcher innan medlem och träningsavgiften är betald. I ovan belopp
ingår medlemsavgiften på 300 kr.
Klubben fakturerar medlem -och träningsavgiften via Laget.se/Billogram Det innebär att
spelare eller förälder får en faktura från Backa HK via Billogram. Fakturan innehåller
betalningsinformation bankgiro 639-8770 och ocr-nr. (detta är ett specifikt bankgiro för
Backa HK via Billogram och kan inte användas till något annat än betalning av medlems- och
träningsavgifter.) När du har betalat din avgift kommer du få ett bekräftelsemejl från
Billogram att fakturan är betald. Vi kommer påbörja faktureringen i september.
Detta ingår i medlem/träningsavgiften för aktiva spelare;
Fri entré till klubbens seniormatcher
Träning/match 1-3 ggr/vecka
Försäkring hos Gjensidige vid träning och match
Hallhyror, administration och domare, tävlingskostnader för seriespel
Material såsom matchtröjor, bollar m.m, kansli och klubblokal
Föräldrar till spelare under 18 år blir med automatik medlemmar i klubben, om man inte
uttryckligen meddelar annat. Medlemskap innebär delaktighet i föreningen och rösträtt på
årsmötet.
Personuppgifter Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar
medlemmens personuppgifter i föreningens register och att uppgifterna inom ramen för föreningens
verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och
föreningssamarbetspartner. Du kommer få mejl från klubben om att godkänna vår hantering av
uppgifterna vilket är viktig för klubben att du gör.
Vid eventuella frågor: kontakta kansliet@backahk.se
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