
 

Vad får jag för min medlemsavgift och träningsavgift 2019/2020? 
 Licenser och serieavgifter 

 Spelarkortet ‐ obligatoriskt, beslutat av Svenska hockeyförbundet 
  Försäkring 
  Istidskostnaderna för träning och matcher under huvudsäsong 
  Arvoden till domare i seriespel 
  Gemensamt material 

 I D-pojk-> C-pojk 1 (C1) står klubben för två kompletta målvakters utrustningar förutom skridskor. 

 Detta för att fler skall kunna ha möjlighet till att pröva på att stå i mål. 
 Matchställ finns till alla spelare, träningströjor finns till alla spelare 

  Utbildningskostnader för ledare, domare och funktionärer 
  Förråd till samtliga lag 
  Tillgång till klubbrum, gym (från A-pojk), samt service från kansli mm. 
  Slipning av skridskor 

 
Medlemsavgifter 

 900 kr/säsong ‐ obligatorisk ‐ Gäller alla spelare fr.o.m. D‐pojk (undantaget A-lag 350 kr/säsong)  
 Medlemskapet ger Dig fritt inträde till A‐lagets hemmamatcher vid uppvisande av medlemskort.  
 650 kr/säsong ‐ För ytterligare spelare inom samma familj 
 200kr/säsong ‐ obligatorisk – Ledaravgift     

Täcker försäkring, samt ger mandat att rösta på årsmöte. Medlemskort som ger fri entré på A‐lagets hemmamatcher. 

 550 kr/säsong ‐ Stödmedlem       
Medlemskort som ger fri entré på A‐lagets hemmamatcher samtidigt som du stöder föreningen. 

 

Träningsavgifter 
 Hockeyskola         800 kr/säsong    1 styck Bäckenmössa/keps ingår 

(man får pröva på 3 ggn fritt innan fakturering. Startar men efter 1/1 är det 1/2  avgift (mössa ingår ej men går att köpa) 
  

 D‐pojk (U9‐U10)       1575 kr/Höst       1575 kr/Vår  Totalt/säsong  4050 kr inkl. medlemsavgift  
 C‐pojk (U11‐U12)     2325 kr/Höst       2325 kr/Vår  Totalt/säsong  5550 kr inkl. medlemsavgift  
 B‐pojk (U13‐U14)     2775 kr/Höst       2775 kr/Vår  Totalt/säsong  6450 kr inkl. medlemsavgift  

 A‐pojk                  3625 kr/Höst       3625 kr/Vår  Totalt/säsong  8150 kr inkl. medlemsavgift  
 Juniorer               4150 kr/Höst       4150 kr/Vår  Totalt/säsong  9200 kr inkl. medlemsavgift   

    

I avgifterna ingår även av klubben arrangerade exklusiva Målvaktsträningar, Skridskoteknik pass samt Off Ice träningar 
Medlem har också rabatt på vår sommarhockeyskola (normalt V32) 

 
Det finns möjlighet att abonnera på bingolotter vilket ger reducering på träningsavgiften.  
Kontakta kansliet för mer information. 
 

Fakturor skickas ut under juli‐augusti respektive oktober-november 
HT:  4 mån träningsavgift inkl. medlemsavgift skall vara inbetald senast den 31/8 . 
VT:  4 mån träningsavgift skall vara inbetald senast den 30/11. 

Om faktura mottagits senare, gäller betalningsdatum ‐ senast den siste i månaden då fakturan mottogs. 

 
Vad önskar klubben av Dig som medlem? 
-Det är alla medlemmars ansvar att informera sig och att följa Bäckens policy och måldokument 
-Varje medlem (1 per hushåll) är ombedda att delta i minst tre av klubben anordnade försäljningar ex. Enjoy Folkspels lotter, samt 
  att aktivt verka för föreningens bästa t.ex. genom att ingå i arbetsgrupper och att delta i vissa gemensamma aktiviteter.  
-Att du är en bra ambassadör för föreningen och du verkar för att vara med i föreningens utveckling  


