Medlems Information 2017/2018
MEDLEMSKAB:
Alle som vil dyrke håndbold, være frivillig, træner eller leder i klubben er velkommen.
Klubben er åben for alle der er interesseret i fællesskabet, socialt samvær og fairplay –
med håndbold som fællesnævner.
Grundlaget for vores klubs eksistens, er det gode samarbejde, at alle er interesseret i at
hjælpe og vil yde en frivillig indsats.
Hermed opfordres medlemmer samt forældre, venner og bekendte til at støtte op omkring
vores klub og gøre en forskel for at bevare foreningslivet og aktiviteterne i lokalsamfundet.
Den frivillige hjælp kan f.eks. være at sælge passivt medlemskort, sidde ved dommerbord,
stå i kantinen, hjælpe til Sommerfesten eller kræmmermarkedet.
For at kunne opnå målet skal alle yde, til gavn for klubben som helhed og ikke kun sit eget
hold.
Det forventes at medlemmerne tager del i foreningens aktiviteter og opgaver samt at de
repræsenterer foreningen på en god måde.

KONTINGENT:
U4-6

2 x 250 kr.

U7-8

2 x 250 kr.

U10

2 x 300 kr.

U12

2 x 350 kr.

U14

2 x 450 kr.

U16

2 x 450 kr.

U18

2 x 500 kr.

Senior

2 x 600 kr.

Der betales kontingent efter det hold, man spiller på og ikke efter hvilket alderstrin man er
på.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at vurdere i tvivlsspørgsmål.

SENIORSPILLERE SOM IKKE TRÆNER:
Du kan godt spille i klubben uden at deltage i træningen. Hvis du kun ønsker at deltage i
kamp, koster det 50,- kr. pr. kamp, som betales inden kampen spilles.
Bemærk: selvom du ikke træner, er du stadigvæk en del af det forpligtende fællesskab
som beskrevet ovenfor.
Der tillægges gebyr på kr. 50,- ved manglende rettidig betaling.

Ved manglende betaling udelukkes spilleren til kontingentet er betalt.
Spørgsmål vedr. kontingent, spillercertifikater o.l. skal rettes imod ungdoms eller
senior ansvarlig.

BØDER O.L.:
Spillere som indberettes til FHF pga. rødt kort, usportslig optræden o.l. dækker klubben
det første gebyr pga. rødt kort, men får man et rødt kort mere, så̊ dækker man det selv.
Hvis der kommer en personlig bøde med i det røde kort, så̊ skal spilleren selv dække alle
udgifter – også ved det første røde kort.

ISPOSER:
Der ligger isposer i fryseren i kantinen. Ved alle uheld i hallen SKAL disse isposer bruges.
HUSK at lægge dem tilbage igen efter brug. Hvis kantinen er lukket og til brug ved
udekampe er der engangsisposer, disse skal bruges i begrænset omfang og udleveres
ved materialeforvalter.
HUSK der SKAL være stof mellem isposer og hud, for at undgå forfrysninger.

TAPE:
Det udleverede tape må kun benyttes til akut opståede skader, således at man kan
færdiggøre kampen eller træningspasset. Til anden brug, f.eks. optapening af øreringe,
fingre, ankler og lign. pga. længerevarende skader, må spilleren selv sørge for egen tape.
(der sælges tape i kantinen til indkøbspriser)

KANTINE / DOMMERBORDSVAGTER:
Alle kan forvente at skulle sidde dommerbordsvagt/stå i kantinen 2-3 gange pr. sæson. Du
har selv pligt til at orientere dig på opslagstavlen om tidspunkter. Hvis du får byttet din
vagt, skal det noteres på planen på opslagstavlen.
Ved udeblivelse fra vagten pålægges bøde til spilleren/forældreren 1. gang på kr. 400,00.
Sker det mere end en gang, medfører det udmeldelse af klubben.
Derfor hjælp hinanden med at få byttet.
Husk at det kun er personer med et ærinde der må opholde sig i madområdet i kantinen.
HUSK: At møde op min. 5 min. før vagten.
I henhold til lovgivningen søger klubben oplysninger om trænere, der har kontakt
med børn/unge under 15 år i Det Centrale Kriminalregister.

