Nu startar innebandyn i Kungsgårdshallen
HIK Kick Off bedriver innebandyträning i Kungsgårdshallen för dig som vill ha lite kul,
motionera och träffa kompisar med samma intresse.
Denna grupp har inte för avsikt att bli proffsspelare utan den är riktad till dig som bara vill
spela innebandy utan att känna att du behöver ha några tidigare innebandyerfarenheter. Hit
kan du komma för att bara ha roligt.

1:a träning:
Tisdagen den 1 oktober
Ledare:
Kent Lundgren och Martin Persson heter våra ledare som håller i aktiviteten.

Träningstider:
Tisdagar

18.00 – 19.00

Kostnad:
Medlemsavgift
Träningskostnad

250 kr
800 kr (oktober 2019 – april 2020)

Anmälan:

Skriftlig anmälan till kickoff@ektv.nu

Prova På:
Om du inte tidigare har varit med på innebandyn så är du välkommen att prova på två gånger
innan du bestämmer dig för om du vill spela eller inte.
Låter detta intressant så kontakta oss på 0709 – 57 00 02 eller via mail kickoff@ektv.nu så
bestämmer vi vilken dag som passar bäst att du kommer första gången för att prova på. Har du
tidigare varit med i vår grupp på Kungsgården så kan du tyvärr inte prova på men du är
givetvis välkommen att anmäla dig till aktiviteten.
Om du vill veta vad föreningen mer har för aktiviteter så besök gärna vår hemsida
www.hik-kickoff.se.

Till samtliga medlemmar som tränar innebandy i Kungsgårdshallen
Avgift:
För säsong 2019/2020

800 kr

Tillkommer:
Medlemsavgiften för 2019 på 100 kr (rest av 2019). För 2020 250 kr som skall betalas senast den 30
december 2019
Föreningen kommer att fakturera dig anmälningsavgiften så fort du har anmält dig
Obetald träningsavgift:
Om medlem inte betalar sin avgift enligt villkoren i fakturan så har föreningen rätt att stänga av
medlemmen till dess att avgiften är betald.

Alkohol & Droger
Det är som vi tidigare meddelat helt förbjudet att köpa, inneha eller förtära alkohol eller droger i
samband med träningar eller seriespel/cuper som HIK Kick Off står som ansvarig för. Detta gäller
även i samband med resor till och från matcher. Om någon medlem inte respekterar detta så
kommer vederbörande att bli avstängd från HIK Kick Off:s verksamheter omgående.
Jag har tagit del av ovanstående och jag kommer att respektera denna överenskommelse.
Ängelholm 2019-

-

………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jag vill anmäla mig till träningsgruppen tisdagar och betalar säsongsavgiften 800 kr
Personnr
Namn
Adress
Postnr
Ort
Telefon
Mobil
E-post

-

(OBS! 10 siffror)

Din betalning gör du till bankgiro 221 – 6802
Ängelholm 2019–

–

…………………………………………………………………………
Jag godkänner ovanstående villkor och kommer att betala mina avgifter enligt fakturavillkoren

