Medlemsavgift, säsongen 18/19

På föreningens årsmöte, 29 augusti 2018, beslutades om följande medlemsavgifter för
säsongen 18/19.
Åldersgrupp
Seniorer, A-dam
Seniorer utan träningstider (dam div. 3)
U19 (födda 99-01)
U16 + U15 (födda 02-03)
U14 + U13 (födda 04-05)
U12 + U11 (födda 06-07)
U10 – U8 (födda 08-10)
Bollskola
Ledare
Supportermedlem inkl. inträde till alla hemmamatcher
Maxbelopp för familj

Medlemsavgift
2 500 kr inkl. licens
1 900 kr inkl. licens
2 400 kr inkl. licens
2 200 kr inkl. licens
2 000 kr
1 700 kr
1 500 kr
500 kr/termin
100 kr
500 kr
3 500 kr inkl. supportermedlemskap för föräldrar

➔ Spelande ledare betalar 100 kr i medlemsavgift + licensavgift á 300 kr.
Inbetalning av årets medlemsavgift ska göras senast 30/9 2018 på Plusgiro: 88 82 73-0 (OBS! Nytt
plusgironummer fr o m 180701). Var noga med att ange spelarens för- och efternamn samt
lagtillhörighet. Vid maxbelopp för familj är det viktigt att meddela kansliet namn och personnummer
på samtliga familjemedlemmar.
Bollskolans avgift för hösten betalas senast 30/9 2018 och vårterminens avgift senast 15/2 2019.
Alla GT Söders spelare är försäkrade i Gjensidige. Försäkringen gäller dels för spelare som
innehar tävlingslicens (säsongen 18/19: de som är födda 2003 och tidigare - licensavgiften är
inkluderad i medlemsavgiften), men även övriga spelare som är aktiva i föreningen. Ev. skador ska
anmälas till Gjensidige på tel: 0771-326 326.
I försäkringen ingår bl a akutvårdsersättning samt ersättning för kostnader vid tandskador, invaliditet
och dödsfall. Mer information om försäkringen finns på GT Söders hemsida.

Vad ingår i medlemsavgiften?
• Handbollsträning i idrottshall under ledning av utbildade tränare som anlitas av föreningen.
• Föreningen står för start- och domaravgifter i Stockholms Handbollförbunds seriespel,
Handbollsfestival, DM, USM, Newbody Cup, Sporrong Cup samt Eken Cup.
• Matchtröjor och bollar.
• Reducerat pris för gemensamma klubbaktiviteter, t ex upptaktsläger.
• Gratis inträde till A-lagets hemmamatcher i Damallsvenskan.
• Rabatt på handbollsmaterial hos kontrakterad leverantör.
• Möjlighet till olika typer av utbildning, t ex domarutbildning.
• Föreningen subventionerar också kostnader för resa och logi i samband med USM.
I medlemsavgiften ingår även den försäkring som nämnts ovan, vilken är giltig fr o m det datum då
medlemsavgiften är betald. I de fall medlemsavgiften inte är betald (bokförd på kontot) senast den
30/9 är spelaren oförsäkrad och spelförbud gäller.
Välkomna till säsongen 18/19 i GT Söder!

