MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFTER 2017-2018
FULL AVGIFT betalas enligt förfallodag på faktura dock senast 1 oktober.
Medlemskapet sträcker sig över perioden 1/9 - 31/8 och kvävs för en person
som vill delta i tävlingsverksamhet inom det förbund föreningen är medlem.

Följande medlems- och träningsavgifter fastställdes vid årsmötet 2017-09-14.
Medlemsavgift
A-lag
Junior
A1/A2
B1/B2
C1/C2
D1/D2
Oldboys
Tränare/Ledare
Funktionärer
Stödmedlem
Hockeyskola yngre
Hockeyskola äldre

400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
400
400

Träningsavgift

Total per år

4600
4600
4100
3100
2600
2000
1000

5000
5000
4500
3500
3000
2400
1400
400
400
200
500
500

150 per termin
150 per termin

Familjemedlemmar betalar medlemsavgift enligt ovan tabell. Träningsavgift betalas
enligt följande:
-

100% för äldsta barnet
50% för barn nr 2
0% barn nr 3

Avgifterna gäller från D2 till Junior där personerna är mantalsskrivna på samma
adress.
Deltagare i Tre Kronors Hockeyskola betalar enligt förfallodatum på faktura. För
nytillkomna i Tre Kronors Skridsko- och Hockeyskola erbjuds fritt deltagande de tre
första gångerna.
Betald medlems- och träningsavgifter ger fri entré till A-lagets hemmamatcher.
Om du som förälder har barn som är engagerade i föreningen är det lämpligt att även
du som förälder är medlem i föreningen för att kunna vara med och påverka
föreningens verksamhet på det sätt som du och ditt barn tycker är bäst.
Träningsavgift är en avgift för deltagande i föreningens idrottsliga verksamhet.
Avgifterna inkluderar spelarförsäkringar, ishallshyra, serieavgifter, domaravgifter,
matchtröjor och matchdamasker, träningströjor, tränarutbildning, hockeykort, m.m.

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under året fyllt lägst 16 år har
rösträtt på möte.

Information om försäkringsskydd via Svenska Hockeyförbundet och Göteborgs
Ishockeyförbund.
LAGFÖRSÄKRINGEN
Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag för vilket lagförsäkringsavgift är betald till
distriktsförbundet. Lagförsäkringen omfattar även ishockeydomare.
UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN
Ungdomsförsäkringen är inkluderad i Lagförsäkringen. Försäkrade i
Undomsförsäkringen är ungdomar, yngre än 10 år, inom förening ansluten till Svenska
Ishockeyförbundet. Ungdomsförsäkringen är premiefri.
NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska
Ishockeyförbundet, distriktsishockeyförbund eller av förening anordnad match,
organiserad träning i ishockey eller ishockeyskola samt under direkt färd till och från
dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller
försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

