POJKAR 08 - 2019-2020
PRAKTISK INFO OM AVGIFTER

TRÄNINGSAVGIFT + CUPAVGIFT
Träningsavgiften är i år

1 500 kr

”Lagaktivitets”-avgiften är i år

300 kr

Vår lagkassa tömdes i stort sätt helt förra året på lagkväll, avslutning, Hovslätt Cup och Sibben Cup.
Därför vill vi ta in en avgift som vi bedömer kommer täcka anmälningsavgifterna till både Sibben Cup
(januari, Skövde) och Fair Play Cup (mars, Jkpg), samt diverse lagaktiviteter. Utöver detta kommer
kostnader för mat och logi att tillkomma. Vi kommer genomföra en del säljaktiviteter under säsongen
som möjliggör för spelare att reducera de kostnaderna (ex Julbingolotter, Restaurangchansen).

Träningsavgiften+cupavgiften för säsongen 2019/20 betalas till lagets lagkonto
nedan:
HANDELSBANKEN clear nr 6641 – 847 131 548
Skriv spelarens namn och pers nr på betalningen.
OBS!! Inbetalningen ska INTE göras till Hovslätts IK:s konto (huvudsektionen), dit ska bara
medlemsavgiften i början av varje kalenderår.

Eftersom träningsavgiften måste vara betald innan seriespelet/träningarna drar igång, ber vi om att ni
betalar in detta senast den 22 september. Detta är en förutsättning för att spelaren skall vara
försäkrad samt få sin spelarlicens och därmed få delta på träningar och i seriespelet.
HEMMAVINSTEN
Du har möjlighet att sänka din träningsavgift om du väljer att sälja en eller flera Hemmavinstlotter.
Varje såld lott minskar din träningsavgift med 400 kr. Lotterna skall vara registrerade på
www.hemmavinsten.se senast den 30 september. Spelaren eller köparen gör registreringen direkt på
hemmavinstens hemsida. Man meddelar sedan hur många lotter/abonnemang man sålt och även
vem man sålt lotten till. Detta görs till Viktor Fransson. Anges inte lottköparen så är
avgiftssänkningen inte godkänd.
Även alla ni som har lotter sen tidigare skall meddela detta på ovanstående sätt. För att lotten skall
räknas skall den vara registrerad under ett helt kalenderår. Kontroll sker i slutet av september då
träningsavgifterna skall vara reglerade.
MEDLEMSAVGIFT TILL HOVSLÄTTS IK (HUVUDSEKTIONEN)
Alla spelare i Hovslätts IK måste vara medlemmar i klubben och en separat avi för medlemsavgiften
kommer skickas ut från klubben centralt vid årsskiftet, den skall alltså inte betalas nu.
Medlemsavgiften för 2018 var enligt nedan:
• för familjemedlemskap 400 kr/år
• för 19 år och äldre 300 kr/år
• för 7-18 år 200 kr/år
Med vänliga innebandyhälsningar

Hovslätt IK:s Innebandystyrelse
genom ledarna för P08

