IK Ymer
Boxning Borås

Tränings- och betalningsvillkor.
Träningsvillkor:
Skor och kläder som passar träningen är väldigt viktigt, dels för att underlätta rörelserna men
också för att undvika skador som lätt kan uppkomma vid fel utrustning. Material finns i hallen men
vi ser gärna att boxaren inhandlar egen utrustning, finns att köpa via klubben. Medlemmarna åtar
sig även att
1. Medverka och hjälpa till vid klubbens årliga arrangemang, såsom
Linnemarschen och Kretsloppet.
2. Hjälpa till att hålla lokalerna rena

Matchboxare:
Inför uttagande av licens krävs läkarundersökning. Vid licensuttag bekräftar boxaren att förfölja
sina åtagande under hela säsongen.
1. Boxaren skall finnas till förfogande vid minimum fem tävlingar
2. Strikt följa klubbens vision och policy kring en dopingfri träningsmiljö
Vid eventuella förändringar är matchboxaren ansvarig att meddela. Detta görs direkt till ansvarig
ledare eller ikymerboxning@gmail.com. Detta skall meddelas i god tid innan nästa säsongsstart.
Licensavgiften står klubben för under förutsättningar att boxaren fullföljer sina åtagande hela
säsongen. Om boxaren avbryter sin tävlingssatsning mitt i säsong eller på annat sätt gör
regelöverträdelser skall licensavgift och övriga kostnader föreningen haft återbetalas av boxaren.
Individuell bedömning görs vid skada.

Betalningsvillkor:
Nybörjarkurs (introduktion 4 träningar):
Årsavgift under 20 år
Årsavgift över 21 år
Stödmedlem:

100:800:1300:250:-

From januari 2012 gäller kalenderår för att vara medlem i IK Ymer. Dvs. att är man redan medlem
skall ny inbetalning göras i januari varje år. I den ovanstående summan (800 kronor för ungdom
och 1300 för vuxen) ingår både medlems- och träningsavgift för hela året.
Inbetalningskort finns i hallen. Introduktionskursen betalas kontant på plats vid första
träningstillfället.
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Tränings- och betalningsvillkor.
Lättast är att betala via nätet:
Ange B - namn - adress - personnummer (får du inte plats med allt maila
ikymerboxning@gmail.com)
Bankgiro 5283-5840, IK Ymer medlemskonto
När du har gjort det, så glöm inte att ta med ditt kvitto till träningen, det fungerar som till
medlemskort tills att vi ser betalningen. Har man inte med sitt medlemskort/kvitto så får man inte
träna, alt betala 50 kr i engångsavgift per träning.
Om ingen betalning sker stängs boxaren av till dess att betalning skett.
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