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Välkommen till ny säsong i synchrons underbara värld!
Vi har från klubbens sida en del viktig information som varje åkare, och förälder i det fall åkaren är omyndig, behöver ta del av.
Vi begär att åkare och föräldrar förbinder sig att agera i enlighet med informationen och vi som klubb förbinder oss att leverera
den träning och de kläder som omfattas av texten nedan. Läs mer i klubbhandboken som finns på vår hemsida.
Underskrift på ditt engagemang är viktigt för oss för att vi ska kunna planera ekonomin och använda träningsavgifterna på ett
optimalt sätt.

Säsongsavgift:
För varje verksamhetstyp eller lag görs en aktivitetsplan som innehåller estimat över:
•

träningsmängd => is- och lokalhyra

•

tränare => lönekostnad

•

läger (1-3 helgläger med övernattning per lag)

•

tävlingskläder

•

tävlingar inkl resor o boende (normalt sett 1 tävling i Stockholm per lag och 1-2 i utlandet för junior och senior)

Erfarenheten visar riktmärket 1 MSEK i utgifter för Boomerang och Convivium och närmare 500 000 SEK för Karisma, medan
Online och Sidera har betydligt färre aktiviteter och därför summerar mycket lägre. Per åkare, före eventuella bidrag och
intäkter, betyder det en kostnad på 50 000 SEK för seniorer och juniorer och på 25 000 SEK för ungdomarna om vi räknar med 20
betalande åkare i vardera lag. För grupper av dubbel-åkare gör styrelsen särskild beräkning av total avgift, vilket meddelas dessa
åkare/föräldrar.
Utifrån utgiftsestimatet sätts en säsongsavgift beräknad på antalet åkare i laget, och lagledare tillsammans med tränare och
klubbens kassör gör en plan för månadsfakturering. Åkare/förälder accepterar säsongsavgiften genom sin signatur nedan.
Säsongsavgift täcker från uppstart efter sommaruppehåll, vanligen 1 augusti, fram till nästa sommaruppehåll. Att klubben tillåter
månadsvis betalning är en service vi erbjuder för att förenkla familje-ekonomin och det utgör ingen struktur för ”pay-and-play”.
Säsongsavgiften gäller även om man slutar åka tidigare än säsongsslut. Dock har klubben inte för avsikt att kräva in betalning
längre än nödvändigt, utan håller sig till att kräva ytterligare en månadsbetalning utöver den månad då åkaren/föräldern
skriftligen säger upp detta åkarkontrakt. En månad extra betalning anses skäligt för att klubben som ideell förening ska ha
utrymme att betala redan upplupna kostnader samt styra om sin verksamhet framåt.
Fram till dess att klubben meddelar exakt säsongsavgift, gäller självkostnadspris och att man kan avsluta sitt engagemang och
slippa faktura från månaden efter sin sista träning.

Försäljning, arbetsinsats, sponsring
Säsongsavgiftens storlek är beroende av intäkter som genereras av åkare och föräldrar. Samtliga åkare, föräldrar, tränare och
övriga funktionärer förväntas därför bidra med ideella insatser vid tex klubbträffar, försäljning, Leon Lurje, sponsor-jobb, etc.
Varje åkare förväntas ställa upp enligt överenskommen budget och enligt information på föräldramöte; arbetspassen kan såklart
bemannas av tex en förälder.
Lagen förväntas också starta försäljning av produkter som kan generera intäkt. Den som initierar försäljning bör stämma av med
lagledare så att samtliga lag kan erbjudas vara med i säljaktiviteten. Den ansvarige förser klubbens kassör/er med redovisning
per åkare när försäljningen är stängd.
Klarar laget inte överenskommen intäkt i budget, kan åkare/föräldrar få påslag på avgiften för att täcka upp till överenskommen
intäkt.

Kläder (utöver programklädsel som listats ovan)
Föreningen erbjuder och varje åkare förbinder sig att ta emot ett paket av utrustning att använda uteslutande till tävling, eller
när lagledare uppmanar till det. Det skall lämnas tillbaka i fint skick vid tävlingssäsongens slut. Vid onormalt slitage, skada eller
förlust förbehåller klubben sig rätten att ta ut en extra avgift för att köpa in ny utrustning. Paketet består av artiklar ur följande
lista, där lagledare väljer ut vilka artiklar som gäller för laget och också håller reda på hur mycket som är utlämnat:

•
•
•
•
•
•
•

Varm fleecejacka
Tävlingsjacka blå med gula detaljer och gult klubbtryck på ryggen
Varm väst
Träningsklänning
Ytterjacka
Skridskoväska
Klädgarderob

Föreningen har en utvald kollektion träningskläder, varur varje åkare själv beställer sådana plagg som man använder
dagligen och svettas i, alltså sådant man inte gärna lämnar vidare till nästa. Varje lag kan ha specifika önskemål och
regler om vilka färger deras åkare ska köpa för att använda i sina klädkoder på vanlig träning. Kollektionen finns hos
K-skate (både i affär och på web) och innehåller bl.a.:
•
•
•
•

Tights
Linne
Långärmad t-shirt
Träningströja funktionsmaterial

Halsskydd och huvudskydd är obligatoriskt för att gå på isen, varav huvudskydd frivilligt för myndiga åkare i
Boomerang och Online. Denna utrustning förväntas respektive åkare fixa själv, likaså hår-attiraljer och smink.

Säsong ____________________

Lag & säsongsavgift ____________________________________________

Datum _________________________

Åkarens signatur _______________________________________________

Åkarens namn _____________________________________________________________________________________

För omyndig åkare, förälders signatur ___________________________________________________________________

