Taastrup, april 2022

Kontingent sæson 2022/2023
Så er det tid til at betale 1. rate kontingent. Fristen for betaling af 1. rate er den 1. maj 2022.
Har man ikke betalt kontingent, betragtes man som udmeldt, og har ikke lov til at deltage i vores aktiviteter.
Vi vil dog sætte pris på, at man sender os en udmeldelse på mailadressen medlem@tik-haandbold.dk,
såfremt man ikke længere ønsker at være medlem. Så slipper I for, at vi sender jer en rykker, og vi kan få jer
udmeldt af vores system.

Efterskole
U15/U17-spillere, som skal på efterskole og derfor ikke er aktive i TIK-håndbold efter sommerferien, er i år
fritaget for at betale 1. rate. I bedes dog sende en mail på medlem@tik-haandbold.dk, hvor I lige gør
opmærksom på, hvorfor I ikke har betalt, samt hvilken efterskole I skal starte på.
Spillere, som skal på efterskole, er velkomne til at deltage i træning og vores aktiviteter frem til
sommerferien. Ønsker I ikke det, bedes I også give os besked.

Kontingentbeløbet for sæson 2022/2023 er:
Årgang

Fuld pris
pr. sæson

1. rate

1.100,1.800,2.000,2.200,1.500,400,-

550,900,1.000,1.100,750,-

U4-U8 (årgang 2014 og senere)
Ungdom (årgang 2009-2013)
Ungdom harpikshold (årgang 2003-2008)
Senior hold 1 og hold 2
Senior hold 3
Passiv

Kontingent indbetales på konto: reg. 5333 kontonr. 0000246153 eller mobilpay: 943374
Husk at angive spillernavn og årgang på indbetalingen.
Det er tilladt at betale for en hel sæson på én gang. Ellers skal 2. rate betales senest den 31. oktober 2022.
Bemærk, at hvis man melder sig ud inden 1. maj og starter op igen indenfor 12 måneder, så betragtes man
IKKE som nyt medlem. Man skal derfor betale fuldt kontingent for den periode, man starter i.
Ved udmeldelse får man ikke den betalte kontingent retur.
Det forventes, at spillerne selv medbringer bold til træning - også seniorer. Nye spillere kan altid låne bold de
første måneder.

Boldstørrelser
Årgang
U4-U8
U7-U8 benytter også
U9-U11
U13
U15
U17-U19-piger og damer
U17-U19-drenge og herrer

Størrelse
47 cm
0
0
1
2
2
3

Type
streetbold
Gummibold / skumbold
Læderbold
Læderbold
Læderbold
Læderbold
læderbold

Bolde og klubtøj kan købes via vores tøjleverandør Sportswear https://sportswearshop.dk/shop/33-tikhaandbold/
Med sportslig hilsen
TIK-håndbolds bestyrelse

