Föreningsavgift för säsongen 2018/2019
Föreningsavgift

Föreningsavgift
efter 31/12

Seniorer (födda 2001 och tidigare)

2 400 kr

1 175 kr

Ungdomar födda 02-05
Ungdomar födda 06-08
Ungdomar födda 09 >
Innebandyskolan

2 250 kr
1 770 kr
1 470 kr
1 020 kr

1 275 kr
1 035 kr
885 kr
485 kr

500 kr

275 kr

1 200 kr
675 kr
675 kr
500 kr

600 kr
338 kr
338 kr
250 kr

Kategori

Motionär*¹
Säsongskort Guld*²
Säsongskort Dam
Säsongskort H1
Säsongskort H2

Föreningsavgiftens period är 1/7-30/6. Notera att föreningens försäkringar inte gäller om föreningsavgiften inte är betald innevarande
Samtliga ungdomar som deltager i matchspel erhåller 1st Å/K IBS Träningsställ(Träningströja, Byxa & Strumpor) som spelaren får behålla. Det ger även 1st
Å/K IBS Matchtröja till låns som spelaren ansvarar för och som ska lämnas tillbaka efter säsongens slut. Byxa och strumpor skall användas vid matcher men får
även användas på träning.
Vid förlust eller ovanligt hårt slitage av Matchtröja så avgår en avgift på 500kr för ersättning av matchströjan.

Övrigt:
·
·
·
·

Medlemsavgift erläggs efter födelseår
Samtliga spelare erhåller 4 st idrottsrabatten och 1st Bingolotto Julkalender
Idrottsrabatthäftena & Julkallender delas ut av respektive ledare första veckan i oktober.

För nya medlemmar som önskar gå in i föreningen under säsongen gäller reducerad föreningsavgift efter

31/12 samt endast två idrottsrabatthäften
· Maximalt tre träningstillfällen får genomföras utan betald föreningsavgift, därefter ska den betalas in om
man ska fortsätta träna och spela matcher med föreningen.

Inga matcher får spelas utan att föreningsavgift erlagts.
*¹ För Motionär så ingår försäkring vid träningar men inget inträde.
*² För Säsongskort Guld gäller fritt inträde till hemmamatcher i serien (Dam, H1 och H2) OBS Ej JAS.
OBS!! Säsongskort gäller alltså inte för fri entré vid eventuellt kvalspel eller till matcher i Skånemästerskapen.

OBS! Erlagd föreningsavgift återbetalas ej.
Inbetalning av föreningsavgiften görs till Å/K IBS bankgiro :
eller via Å/K IBS Swisch: 1234 12 62 72
OBS ! Ange Fakturanummer vid inbetalning

206-8708

