
 

 

 

 

 
 

Information om förändrad avgift för att deltaga i Sund Livsstil 2017 
 
HIK Kick Off och Träningsakademin i Ängelholm har kommit överens om att fortsätta med 
träningen på Träningsakademin under perioden januari till december 2017.  
Träningen startar den 10 januari klockan 15.50 i Träningsakademins lokaler. 
 
För att kunna driva aktiviteten vidare så har Träningsakademin meddelat att de måste höja 
träningsavgiften. Anledningen är att HIK Kick Off har kunnat subventionera (delbetalat) en 
del av träningskostnaden med hjälp av projektpengar från Idrottslyftet.  
 
Tyvärr är det så att vi inte kan söka några ytterligare pengar från Idrottslyftet eftersom att 
reglerna är sådana att deltagarna efter avslutat projekt måste stå för sin egen avgift om man 
vill fortsätta att träna. 
 
Från och med den 12 januari höjs därför träningsavgiften till 249 kr/månad vilket är en 
höjning med 124 kr/månad men samtidigt 150 kr billigare än de 399 kr som är den ordinarie 
månadskostnaden.  
 
För att träningskostnaden inte skall bli för betungande så erbjuder Träningsakademin dig att 
betala månadsvis via autogiro. Villkoret är att du tecknar minst ett sex månaders avtal. Detta 
beror på att autogiro är förenat med vissa kostnader för Träningsakademin.  
 
För träningskostnaden får du: 
Två coachledda träningspass i veckan (tisdagar & fredagar 15.50 – 16.50) V 2 – V 22  
samt V 35 – V 50. 
Fri tillgång till egen träning övriga dagar och givetvis också kvällar och helger. 
Vid varje coachlett träningspass finns även en ledare med från HIK Kick Off. 
 
Den senaste tiden har det cirkulerat en del ogrundade rykten kring Träningsakademin, bland 
annat att det inte kommer att finnas coacher och att man funderar på att lägga ner vår 
träning. Det som gäller är att träningen kommer att fortsätta så länge det finns ett intresse 
från våra deltagares sida och det kommer att finnas coacher att tillgå till alla våra 
träningstillfällen. 
 
Har du några frågor så kontakta gärna Ossi Gavriilidis på 0709 – 46 72 73 
Eller HIK Kick Off på 0709 57 00 02 
   

 
Väl mött den 10 januari 2017 
 
Styrelsen HIK Kick Off & Träningsakademin Ängelholm 


