Medlems/Träningsavgifter 2020-21.
Medlem/träningsavgift 2020-21.

Avgiften gäller från skolstarten i augusti/september till maj månads utgång.
Träningen under loven ingår ej.
Pingisskolan:

1000 kr per termin

Träningstillfällen per vecka:
1 gång / vecka:
2 gånger / vecka:
3 gånger / vecka
4 gånger / vecka el fler (maxavgift)

Höstterminen
1 000 kr
1 400 kr
1 700 kr
2 000 kr

Vårterminen
1 000 kr
1 400 kr
1 700 kr
2 000 kr

Hela säsongen
1 800 kr
2 500 kr
3 000 kr
3 500 kr

Tillägg för tränarledd träning
mån, ons, tors 19-21 (Kviberg):
1 gång / vecka:
2 gånger el fler/ vecka:

Höstterminen
300 kr
450 kr

Vårterminen
300 kr
450 kr

Hela säsongen
600 kr
900 kr

Engångsavgift för medlem:

75 kr

Hyra pingisbord, per timme:

150 kr

Serieavgift:

Spel i seniorlag:
Spel i ungdomslag:

500 kr
400 kr

Licensavgift:
(A-licens)

Seniorer 2002 o äld:
650 kr
Ålderspensionär:
400 kr
Ungdomar 2003-2008:
400 kr
Ungdomar 2009 o yng:
200 kr
Alla åldrar
100 kr
Med D-licens kan du endast deltaga i ungdomsserier och propagandatouren.

(D-licens)

Faktureringsavgift:
Nyckelavgift:

20 kr
Nyckel går att låna för medlem som betalar maxavgift, efter godkännande av styrelsen.
Årsavgift
700 kr

Skyldighet att medverka i föreningens olika arrangemang:
Alla som tränar eller tävlar regelbundet (ej pingisskolan) förväntas ställa upp som funktionärer på föreningens
arrangemang, minst fem till sex timmar per tävling.
Denna säsong arrangerar vi en stora tävling.
Klubbresornas klubbresa i Lexby Idrottshall 1-2 maj 2021.
Arbetspassen består i att bygga/riva hallen, cafeteria, domare, sekretariat mm
Om någon medlem har förhinder kan annan arbetsuppgift ordnas vid annan tidpunkt.
Kan vara hjälp med servering vid lagmatcher, serva klubbens utrustning som bord och barriärer, städning etc.
Ett sista alternativ, som även erbjuds, är att köpa sig fri till en kostnad av 500:- per arrangemang.
Alla våra medlemmar som hjälper till på våra arrangemang har rätt att deltaga i en tävlingsklass per dag
utan kostnad, om det finns lämpliga klasser.
Personnummer:

Som medlem godkänner man att personnumret endast används för närvarorapportering
vid bidragsansökningar och när klubben löser tävlingslicenser.

Vid betalning av medlems-/träningsavgiften har villkoren ovan accepterats.

Bankgiro:
Plusgiro:
Org. Nummer:

BTK Linné
358-3069
ingen
857203-0503

Hemsida:
E-post:
Kansliet öppet:
Telefon

www5.idrottonline.se/btklinne-bordtennis, www.partillepingis.se
linnepartille@gmail.com
Tisdagar och Torsdagar: 13-18
0706-374074, telefontid, se tiderna raden ovan.

LinnePartille PK / BTK Linné

LinnePartille PK
5720-7243
186379-4
857206-1359

Gemensamma styrelse

