Medlemsavgifter 2019/2020
Spelare som börjar före 30 november betalar full medlemsavgift enligt nedan.
Finns ej möjligheten att sälja Newbody så betalas friköpsavgiften.
Avgift
- med försäljning

Avgift
- utan försäljning

Senior

1140 kr + försäljning av:
22 Newbody-paket

1140 kr + friköpsavgift 900 kr
Totalt 2040 kr

Junior 01-03

800 kr + försäljning av:
20 Newbody-paket

800 + friköpsavgift 800 kr
Totalt 1600 kr

Seriespelande
ungdomslag 04-07

650 kr + försäljning av:
17 Newbody-paket

650 kr + friköpsavgift 700 kr
Totalt 1350 kr

Poolspelslag 08-09

450 kr + försäljning av:
10 Newbody-paket

450 kr + friköpsavgift 450 kr
Totalt 900 kr

Poolspelslag 10-12

Ingen försäljning

450 kr

Vill spelaren enbart träna och ej spela match - betalas enbart medlemsavgift (ej friköpsavgift)
Viktigt att ALLA som enbart tränar betalar avgiften för att vara försäkrade.
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Följande medlemsavgifter gäller om spelaren börjar efter 1 december till säsongsavslutningen.

Dec
Jan
Feb
Mars

Senior

Junior 00-02

Seriespel ung. 03-07

Poolspel 08-11

900 kr
600 kr
500 kr
400 kr

650 kr
500 kr
400 kr
300 kr

550 kr
400 kr
300 kr
150 kr

400 kr
300 kr
200 kr
100 kr.

➢

Väljer en spelare att enbart träna så gäller ovan avgifter.

➢

Om spelaren tränar och spelar match tillkommer licensavgift för senior, seriespelande ungdom och poolspel.

➢

Tillkommande spelare som har betalat medlemsavgift i annan förening behandlas av styrelsen då det ses som en
värvning och kräver övergång.

Licenskostnader (åldersbaserat):
0-9 år 50kr, 10-12 år 100kr, 13-15 år 150kr, 16 år (A-licens) och uppåt 340kr.
Exempel:

Seniorspelare som betalar 17/12 - betalar 900+340=1 240 kr
Seriespelande ungdom 13 år som betalar 5/3 och ska spela match - betalar 150+150=300 kr

Nya spelare som tränar har tre veckor på sig att betala – vid match måste avgiften betalas innan match.
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