VÄLKOMMEN TILL EN NY ISHOCKEYSÄSONG
I HANHALS IF 2022-2023!

Hanhals IF är Hallands största och en av Sveriges största ishockeyföreningar med ca 500 spelare varav merparten är barn och
ungdomar. Klubbens ambition är att vara en mycket stark breddklubb som tillgodoser att alla får vara med - oavsett ambition och
förutsättningar. Samtidigt är vår vision att erbjuda ”breddutveckling i världsklass” - med andra ord vill vi erbjuda en väldigt fin
ishockeyutbildning som medger att våra lag kan tampas med de allra bästa. Vårt fokus är att ge våra spelare en suverän utbildning
där utveckling alltid går före resultat. Det är de resurser vi själva skapar som vi kan använda till att utveckla vår verksamhet. Som
ett övergripande utbildningsramverk används Svenska hockeyförbundets läroplan ”Hockeyns ABC”.
För att bedriva en bred verksamhet med många aktiviteter så behöver klubben en god ekonomisk bas att stå på. En viktig del av
klubbens intäkter kommer från medlemsavgifter och träningsavgifter samt från försäljningsaktiviteter där lag och klubb
gemensamt drar in pengar till föreningens verksamheter. Några aktiviteter är obligatoriska och några är frivilliga, läs mer nedan.
Klubbens ambition är att hålla ned medlems- och träningsavgifter med hjälp av ideella insatser och stöd från näringsliv och
bidragsgivare. Från 2022 har föreningen tagit beslutet att sänka merpartnen av träningsavgifterna, medlemsavgifterna kvarstår
enligt tidigare år.

Medlemskap - Personuppgifter och GDPR
Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register
och att uppgifterna inom ramen för föreningens verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och
föreningens samarbetspartners.

Mer information om klubbens policy gällande personuppgifter och GDPR finns att läsa på
https://www.hanhalsif.se/docs/1151/32027/Personuppgiftspolicy.pdf

Medlemskap och träningsavgifter 2022 - 2023
Som aktiv spelare i föreningen betalar du alltid medlemsskap + träningsavgift. Dessa varierar beroende på ålderskategori och typ
av medlemsskap. Följande avgifter gäller för 2022-2023. Dessa beslutades vid årsmötet 20:e juni 2022. Medlems- och
träningsavgift betalas i sin helhet på hösten och fakturan skickas via e-post till den mottagaradress som är angiven i föreningens
medlemsregister.

Detta ingår i träningsavgifterna

Invärvad spelare från annan klubb till U16RS
betalar 11 500kr i träningsavgift

De viktigaste bitarna som ingår i träningsavgiften och som föreningen förbinder sig att tillhandahålla är:

•

•
•
•
•
•
•

Grundförsäkring via RF (Riksidrottsförbundet). För
att försäkringen ska gälla måste avgiften vara
betald. Spelare får inte delta i lagets matcher eller
träningar om avgiften inte är betald
Tävlingskostnader - anmälningsavgifter för serier,
administration, funktionärer, mm
Anställd personal i caféet istället för föräldrar
Domararvode från U11
Hyra för alla träningar, matcher och cuper på
kommunens anläggning, inkl omklädningsrum.
Förråd där du som spelare kan förvara din
utrustning (från U9)
Tillgång till föreningens gym (från U14)
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Tillgång till föreningens skottramp från U9
Skridskoslipning via lagets materialare (från U9)
Avlönad extern fystränare från U16
Lokal domarutbildning för ungdomarna
Fortbildning för ledare utifrån föreningens
beslutade utbildningsplan
Material och kläder till ledare
Tillgång till klubblokaler, sportchef och kansli
Gemensamt material till laget i form av
träningströjor, matchtröjor, samt skridskoslip
Anställd kanslipersonal samt kassör som ser till att
klubbens ekonomi är i balans
Gratis entré till A-lagsmatcherna

Frivilliga försäljningsuppdrag för finansiering av lagutrustning
och aktiviteter
Föreningen begränsar obligatoriska sälj- och bemanningsuppdrag jämfört med många andra klubbar. Dock finns stora möjligheter
för lagen att tjäna in egna pengar till lagkassan för att finansiera cuper, träningsläger, kläder, etc. Nedan följer några exempel.

•
•
•

3-KRONAN- Ett event föreningen arrangerar med klubbens A-lag med fri entré där sponsorer betalar 3 kr per åskådare
(maxbelopp 3 kr x 2 000 åskådare). Här delar klubb och lag 50/50 på sponsorintäkterna.
PRODUKTFÖRSÄLJNING- lagen kan organisera egen försäljning av produkter som inbringar återbäring/provision till
lagkassan. Dessa aktiviteter ska samordnas med klubben och enbart av klubben godkända leverantörer får användas.
LAGSPONSORER - lagen kan delfinansiera kläd- och utrustningsinköp (overaller, överdragskläder, väskor, etc) med hjälp
av sponsorer. Lagsponsorer ska godkännas av Kanslist. Hela sponsorbeloppet tillfaller lagkassan.

