Avgifter i Hagfors IF Uddeholm
Medlemsavgift
Medlemsavgiften kostar 200 kr och är lika för alla medlemmar i föreningen, såväl styrelse,
ledare, spelare och stödmedlemmar.
Aktivitetsavgift
För spelare tillkommer en aktivitetsavgift baserad på vilken serie personen faktiskt spelar i.
(I tabellen nedan står vanligaste åldern på spelaren i respektive serie, men det varierar.)
Aktivitetsavgiften ska täcka spelarens licenskostnad/försäkring, samt kostnader för seriespel,
hallhyror, domaravgifter, reseersättningar, utbildningar med mera.
Aktivitetsavgifter:
Svart serie (senior >16år): 1200 kr
Röd serie (13-15 år):
1000 kr
Blå serie (10-12 år):
1000 kr
Grön serie (8-9 år):
400 kr
Enbart lek/motion (6-7år): 200 kr

(totalt 1400 kr)
(totalt 1200 kr)
(totalt 1200 kr)
(totalt 600 kr)
(totalt 400 kr)

Bägge avgifterna betalas i början av säsongen (alternativt när spelaren börjar) och avser
hela säsongen.
Medlemsfakturor skickas ut till de mejladresser som uppgetts i medlemsregistret. Saknas
mejladress i medlemsregistret skickas fakturan per post mot en fakturaavgift på 29 kr.
Om en spelare väljer att hoppa av före sitt fjärde träningstillfälle kan medlems- och
aktivitetsavgiften krediteras, men om spelaren har hunnit licensieras kommer den kostnaden
att faktureras.
Har du av någon anledning svårt att betala hela beloppet på en gång, så går det att göra upp
om en avbetalningsplan. Ring bara så fort som möjligt till kansliet: 079-341 58 70, så ordnar
vi det. Att bara utebli med betalning medför däremot mycket onödigt administrativt arbete,
vilket medför onödiga kostnader för föreningen. Om vi på grund av utebliven betalning
tvingas skicka ut påminnelsefaktura, så påförs påminnelseavgift om 50 kr.
Obetalda avgifter leder på sikt till att spelaren utestängs från att spela, vilket vore oerhört
tråkigt för alla inblandade. Så tveka aldrig att kontakta oss på kansliet! Vi gör mycket hellre
upp en avbetalningsplan än att jaga er och lägga på onödiga avgifter. Och vi gör allt vi kan
för att alla ska kunna vara med och spela.
Stort tack för att du betalar in dina avgifter som medlem i HIF!
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.

