Handboll för barn och ungdomar säsong 2018/2019
Säsongen 2017/2018 blev en fantastisk säsong för Kiruna HK. Fler ungdomar spelar handboll och vår
förening växer. Detta tack vara alla våra engagerade medlemmar – TACK!
Kiruna HK är en förening med en bred och omfattande handbollsverksamhet. Det är något vi givetvis är
stolta och glada för. Men många lag innebär även stora kostnader och Kiruna HK har valt att jobba efter
en modell som vi kallar för ”solidarisk ekonomi”. Kortfattat innebär detta att alla hjälps åt att bidra med
intäkter till föreningen och att dessa därefter fördelas rättvist baserat på föreningens verksamhetsplan.
För att bidra med intäkter till vår verksamhet måste vi alla hjälpas åt och det kallar vi för åtaganden.
Vad får då ungdomarna för sina åtaganden – nedan en kort sammanfattning:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Träningsmöjligheter (hallhyror)
Material (bollar, koner, västar, sjukvårdsmaterial mm)
Matchtröja (utlånas vid match)
Logi på hårdförläggning (vid seriespel, USM) Resor (för seriespel NHF, UDM, Lilla VM, USM).
Anmälningsavgifter och resa till två föreningsgemensamma cuper (beslutas under säsongen)
Exempelvis Alta-cup, Harstad
Kansli
Utbildade ledare
Utvecklingsmöjligheter och en meningsfull fritidssysselsättning.
2 st. årskort som gäller vid föreningens hemma arrangemang

Deltagande vid andra cuper förutom NHF:s seriespel tas en viss egenavgift ut beroende på kostnader.
Nedan ser du vilka åtagande styrelsen har beslutat för kommande säsong. Var snäll och meddela snarast
er lagförälder det alternativ du väljer!
Mera information erbjuds via föräldramöten eller kontakt via någon styrelsemedlem.

Nyhet för 2018/2019:
Säsongen 2017/2018 blev som vi tidigare nämnt en succé på många sätt. Ekonomiskt innebär detta att
vi i år har beslutat att inte ta ut någon egenavgift i samband med den årliga Alta cupen för ungdomar
U16-U12. Samt reducera träningsavgiften för ungdomar U10.
Kiruna Handboll - Vi Gör Det Tillsammans!

Åtaganden säsongen 2018/2019
Vår förening är beroende av ideella insatser enlig nedan:
•

Föreningslotterier. Gäller alla lag

•
•

Ställa upp på Rallarcupen som funktionär, fik, matservering, trivselvärd etc. Gäller alla lag
Ställa upp som matchvärd (fik, entré) vid våra hemmaarrangemang vid några tillfällen per år.
Gäller D-ungdom till senior
Kommunens vårstädning. Gäller C-ungdom till A-ungdom
Ställa upp på Lapplandsmästerskapet i pimpelfiske. Lotteri, försäljning, funktionär etc. Gäller Cungdom till senior.

•
•

För familjer där flera barn är aktiva i föreningen gäller följande:
• 2 ungdomar – ett fullt åtagande + ett halvt åtagande.
• 3 ungdomar eller fler – samma som ovan. Inget extra åtagande.

U-16 födda 02-03
Medlemsavgift på 200 kr (alt. 350 kr familjekort) samt licensavgift 500 kr. Detta ska vara betalt innan
säsongen startar.
Alternativ 1:
Träningsavgift 700 kr (kan ingå i försäljning, kontakta kansliet)
Försäljning av produkter som föreningen tillhandahåller;
Ullmax – New Body – Toalettpapper - Plastpåsar
Försäljningen ska uppgå till totalt 7600 kr. 3800 kr ska vara färdigsålt till 30/9 och 3800 kr till 30/11.
Alternativ 2:
Köpa sig lös från alternativ 1 vilket kostar 4000 kr. 30/9 ska halva summan vara betald och 30/11 ska
resten betalas. Faktura skickas ut från kansliet.

U-14 födda 04-05
Medlemsavgift på 200 kr (alt. 350 kr familjekort) . Detta ska vara betalt innan säsongen startar.
Alternativ 1:
Träningsavgift 700 kr (kan ingå i försäljning, kontakta kansliet)
Försäljning av produkter som föreningen tillhandahåller;
Ullmax – New Body – Toalettpapper - Plastpåsar
Försäljningen ska uppgå till totalt 7400 kr. 3700 kr ska vara färdigsålt till 31/10 och 3700 kr till 31/1.
Alternativ 2:
Köpa sig lös från alternativ 1 vilket kostar 3700 kr. 31/10 ska halva summan vara betald och 31/1 ska
resten betalas. Faktura skickas ut från kansliet.

U-12 födda 06-07
Medlemsavgift på 200 kr (alt. 350 kr familjekort) . Detta ska vara betalt innan säsongen startar.
Alternativ 1:
Träningsavgift 700 kr (kan ingå i försäljning, kontakta kansliet)
Försäljning av produkter som föreningen tillhandahåller;
Ullmax – New Body – Toalettpapper - Plastpåsar
Försäljningen ska uppgå till totalt 7200 kr. 3600 kr ska vara färdigsålt till 31/10 och 3600 kr till 31/1.
Alternativ 2:
Köpa sig lös från alternativ 1 vilket kostar 3500 kr. 31/10 ska halva summan vara betald och 31/1 ska
resten betalas. Faktura skickas ut från kansliet.

U-10 födda 08-09
Medlemsavgift på 200 kr (alt. 350 kr familjekort) . Detta ska vara betalt innan säsongen startar.
Alternativ 1:
Träningsavgift 500 kr (kan ingå i försäljning, kontakta kansliet)
Försäljning av produkter som föreningen tillhandahåller;
Ullmax – New Body – Toalettpapper - Plastpåsar
Försäljningen ska uppgå till totalt 1300 kr som ska färdigsålt till 31/10.
Alternativ 2:
Köpa sig lös från alternativ 1 vilket kostar 1450 kr. 31/10 ska halva summan vara betald och 31/1 ska
resten betalas. Faktura skickas ut från kansliet.

U8 – födda 10 och yngre
Medlemsavgift på 200 kr (alt. 350 kr familjekort). Detta ska vara betalt innan säsongen startar.
Egen avgift tas i samband med ev. cuper/matcher.

Har Ni frågor eller synpunkter – kontakta vårt kansli!
Telefon:

0980-17709

E-post:

kirunahk@yahoo.se

Web:

www.kirunahandboll.se

Blankett som fylls i och lämnas till lagförälder
Jag väljer för mitt barn (U16-U10) följande alternativ denna säsong:
Alternativ 1:
Alternativ 2:

U8 och yngre behöver inte välja alternativ men lämna in blanketten med nedanstående uppgifter

Barnets namn: __________________________________
Eventuellt syskon i föreningen:_____________________
Adress:_______________________________________
Lagtillhörighet: ______________
Förälders underskrift:_____________________________________
Datum: 2018-__-__

Lämnas in alt. via e-post till er lagförälder snarast!

