
Avgifter i Hagfors IF Uddeholm 
 

I HIF finns tre fasta avgifter att hålla reda på; medlemsavgift, träningsavgift och en 
administrationsavgift, vilka vi förklarar och specificerar här nedanför.  
(Överst på nästa sida visas även den totala kostnaden för olika nivåer.) 
 
 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften kostar 200 kr och är lika för alla medlemmar i föreningen, såväl styrelse, 
ledare, spelare och stödmedlemmar. Som medlem har man rösträtt på årsmötet, samt 
tillgång till olika rabatter från våra samarbetspartners. 

 

Träningsavgift 

För spelare tillkommer en träningsavgift baserad på vilken serie/nivå personen spelar i.  
I tabellen nedan står vanligaste åldern på spelaren i respektive serie, men detta kan variera. 
Den som deltar i flera serier betalar för den högsta serien/den serie spelaren främst spelar i.  
(Att prova spel med äldre vid ett fåtal tillfällen under en säsong leder ej till en högre avgift.) 
 
Svart serie (senior >16år):  1300 kr  
Röd serie (13-15 år):  1100 kr  
Blå serie (10-12 år):    900 kr  
Grön serie (8-9 år):    400 kr  
Enbart lek/motion (6-7år):    200 kr 

Träningsavgiften ska täcka spelarens licenskostnad/försäkring, samt kostnader för seriespel 
så som anmälningsavgift, hallhyror, domaravgifter, reseersättningar, utbildningar med mera.  
 
 

Administrationsavgift 

 

En nyhet säsongen 2021/2022 är att det tillkommer en administrationsavgift för alla betal-

transaktioner till vår betalpartner Billmate. Denna avgift är på 19-49 kr per betalning (på 

samtliga typer av betalningar) utifrån fakturabeloppet:  

 

Fakturabelopp 101-200 kr  19 kr 

Fakturabelopp 201-400 kr  29 kr 

Fakturabelopp 401-700 kr  39 kr 

Fakturabelopp 701-1500 kr 49 kr  

 

Varför en administrationsavgift?  

Detta är en följd av att vi digitaliserar mer och förenklar vår administration. Genom att ta hjälp 

av Billmate frigör vi en hel del tid för kanslipersonalen som tidigare gått åt till fakturering och 

manuella avbockningar av betalningar. Tid som nu i stället kan användas till att utveckla vår 

verksamhet och förbättra för er medlemmar. 

 
 



Totalt kostnad för de olika nivåerna i HIF är därmed: 

Svart serie (senior >16år):  1 549 kr 

Röd serie (13-15 år):  1 349 kr 

Blå serie (10-12 år):  1 149 kr 

Grön serie (8-9 år):     639 kr 

Enbart lek/motion (6-7år):     429 kr 

Endast medlem     219 kr 

Avgifterna betalas i början av säsongen (alternativt när spelaren börjar) och avser hela 
säsongen (höst och vår).  

 

 

Hur går betalningen till? 

E-post med avisering om betalning skickas ut i september månad till tidigare spelare, 

alternativt i samband med registreringen för nya medlemmar.  

I aviseringen finns en länk till Billmates olika betalningsmöjligheter: 

- Kortbetalning 

- Fakturabetalning* 

- Delbetalning* 

* Faktura och delbetalning innebär att det kommer tas en lätt kreditupplysning, en standardkontroll som inte påverkar ditt UC.  

Om en NY spelare väljer att hoppa av före sitt fjärde träningstillfälle kan medlems- och 

träningsavgiften krediteras, med avdrag för licenskostnaden om den har hunnit betalas till 

förbundet.  

 

Har du frågor om betalningen kontakta: 

Sara på kansliet – ekonomi@hagforsif.nu eller via sms till 070-567 58 59 

 

Lägeravgifter  
 
Värmlands Innebandyförbund (VIBF) arrangerar årligen höst- och vårläger, samt elitläger. 
Anmälan till dessa läger görs till VIBF, medan fakturan för deltagandet faktureras av och 
betalas till HIF. Observera att det är VIBF’s regler för avanmälan som gäller vid ev. förhinder. 
Om dessa ej följts och vi får en faktura från VIBF, kommer vi att fakturera er även om ni ej 
har deltagit.  

Cuper 
 
Varje lag i HIF har möjlighet att åka på Cup om de vill. För att finansiera dessa ordnar vi 
försäljningskampanjer som alla förväntas delta i. En kampanj på hösten och en på våren.  
Varje spelare förväntas även sälja tre julkalendrar var från Folkspel (Bingolotto).  
För de familjer som har fler spelare i HIF räcker det med fyra kalendrar per hushåll, men 
givetvis är alla medlemmar varmt välkomna att själva köpa eller sälja fler.  

På kansliet säljer vi bingolotter som ni gärna får köpa av oss. Vi uppskattar även om de som 
spelar på Svenska spel registrerar sig för att stötta oss när de spelar. 

mailto:ekonomi@hagforsif.nu

