Kostnader & Ersättningar 2021-2022 IFK Falköping BTK
Medlemsavgifter årsvis
(januari)
Stödmedlem
Enskild aktiv medlem
Familjeavgift

250 kr
650 kr
850 kr

Licensavgift/ A-licens
Pensionär 1956 eller tidigare
Seniorer 1957-2002
Ungdom 2003-2009
Barn 2010 och yngre
D-licens
För alla åldrar, tävlingar inom eget distrikt

Träningsavgifter (oktober även utomstående) > 3 träningar
Per säsong

400 kr
650 kr
400 kr
200 kr
100 kr

500 kr

Serier
Herr- och damlag vid spel i nationell serie och kontinuerligt
träningsdeltagande i klubben under säsongen eller tillsammans med
annan klubb som är sanktionerat av styrelsen.
A-lag:100% och B-lag: 50%
Boende, vid enkel resa över 10 mil från Falköping
Bilersättning från Falköping för alla serielag/Lag-DM.
Tågresor.
Parkeringsavgift

Ersättning

Alla serielag får fikabidrag under säsongen som tas ut av lagledaren
innan sista seriematchen

3-mannalag 300 kr, 4-mannalag 400 kr

4 st plattor/stommar/säsong från Joola med rabattkod
Maxpris 500 kr/ platta/stomme
(Inget material får tas ut efter sista kval- eller seriematchen och det ska tas ut jämnt över säsongen.)

300 kr/natt och spelare
15 kr/mil
Beviljas av styrelsen
Ersätts om avgiften överstiger 100 kr/dag och parkering
inte finns inom rimligt gångavstånd från hallen.

Tävlingsavgifter (alla tävlingar)
Ungdomstouren
Klubben står för 50% av tävlingsavgiften

Gratis
Spelaren betalar 50% när anmälan sker via klubben. Vid egen
anmälan betalar spelaren 100%
Klubbens egna hemmatävlingar
Gratis men krav att hjälpa till
Återbud vid sjukfrånvaro meddelas innan
Spelaren mailar återbud till Stefan Andersson och tävlingsarrangör
tävlingsstart
innan spelarens första tävlingsstart för att erhålla rabatterad avgift
All övrig frånvaro från anmäld tävling
Spelaren betalar hela startavgiften samt meddelar arrangören
När en spelare är kvalificerad till följande tävlingar: Rikstian, Lag-SM, SM och USM enligt nedan:
Boende, vid enkel resa över 10 mil från Falköping
300 kr/natt
Bilersättning från Falköping.
15 kr/mil
Parkeringsavgift,
Ersätts om avgiften överstiger 100 kr/dag och parkering inte finns
inom rimligt gång-avstånd från hallen.
Tågresor
Beviljas av styrelsen.
Lägeravgifter
Alla pingisläger
Spelaren betalar 2/3 och klubben 1/3 av lägeravgiften
NVGBTF-läger, regionsläger och övriga läger
Klubben betalar max 800 kr
SBTF-läger
Spelaren betalar max 800 kr
Vid fakturering till klubben faktureras spelaren halvårsvis. När spelaren själv lagt ut för lägerkostnad ersätter klubben
vid slutet av säsongen mot kvitto om spelaren tränat hela säsongen. Ingen reseersättning utbetalas.
Tränarersättning
Grundarvode
(Arvodet ökar med 20 kr/h för varje utbildningsnivå som genomgås)
Utsedd ledare av styrelsen som coachar på klubbresa/tävling. Ingen avgift för resa, mat
och boende. Max en tävling per termin o tränare
Instruktörsersättning vid egna läger

Utbildning
Tränarutbildning godkänd av styrelsen
Boende ersätts vid enkel resa över 10 mil från Falköping, samt bilersättning fr Falköping
Tågresor

60 kr/h
400 kr/dag (ej spela själv)
Inga

Betalas av klubben
300 kr/natt samt 15 kr/mil
Beviljas av styrelsen

