Välkommen till IK Sätra Hockey och säsongen 2016/2017
Den som deltar i föreningens verksamhet ska varje år betala deltagaravgift & medlemsavgift.
Nu är det dags att betala deltagaravgiften för kommande hockeysäsong. Det är bara de som betalar som får delta i
träningar/ träningsläger/seriespel/hockeyskola.
Licenser = försäkring. I och med att du betalar din deltagaravgift så är du också licensierad och försäkrad.
Juniorlagen administreras av HÅIK vilket betyder att avgifterna betalas dit, därför finns de inte med här.
Deltagaravgift säsongen 2016/2017
2500 kronor för spelare födda 2001, U16.
2400 kronor för spelare födda 2002, U15.
2300 kronor för spelare födda 2003, U14.
2200 kronor för spelare födda 2004, U13.
2000 kronor för spelare födda 2005, U12.
1900 kronor för spelare födda 2006, U11.
1600 kronor för spelare födda 2007, U10.
250 kronor för spelare födda 2008 och yngre, Tre Kronors Hockeyskola.
Deltagaravgiften betalas till bankgiro: 5703-7889, IK Sätra Hockey senast 30 september 2016. Ange namn och
personnr.
Vi utgår ifrån att du ställer upp på hockeysektionens målsättning, policy samt krav som ställs på spelare och föräldrar
i och med att du betalar in deltagaravgiften. Information om hockeysektionens målsättningar, policy mm på nästa
blad samt på IK Sätra Hockeys hemsida: www.satrahockey.se
Frågor om deltagaravgifter besvaras av IK Sätras Kansli, tel 026-12 05 12 eller 026-12 25 10.
Hockeysektionen önskar alla en bra hockeysäsong!

Medlemsavgiften
Alla ska också betala MEDLEMSAVGIFTEN för att delta/vara med i någon av IK Sätras verksamheter.
Medlemsavgiften betalas en gång per år och gäller alla aktiviteter (ishockey, innebandy och fotboll osv). Har du redan betalat
medlemsavgiften behöver du inte betala den igen.
Medlemskort skickas ut när medlemsavgiften är betald. Vid frågor, ring IK Sätra kansli 026-12 05 12.
Medlemsavgifter:
Familj 200 kr
Vuxen 170 kr (18 år och äldre)
Ungdom 100 kr (17 år och yngre)
Vill du bli medlem sätt in belopp på Bankgiro 470-0803 IK Sätra (OBS olika bankgironummer för medlems och
deltagaravgiften).
Glöm ej skriva namn, adress, personnummer och sektion.
Har ni frågor, skicka e-post till IK Sätra Kansli kansli@iksatra.se
arenatraffen@hotmail.com
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IK SÄTRA HOCKEY SÄSONGEN 2016/2017
Vi vill här kortfattat redovisa vad vi står för och vad vi förväntar oss av spelare och föräldrar.
ISHOCKEYSEKTIONENS MÅLSÄTTNING:
Erbjuda en stimulerande och rolig fritidsaktivitet för barn, ungdomar och vuxna.
Utbilda alla som vill lära sig spela ishockey i IK SÄTRA.
Sätta individen i centrum och ta till vara dennes kapacitet på rätt sätt.
Ha välutbildade ledare med god kännedom om barn och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling.
Vi förväntar oss följande av Dig som är spelare (ungdom, junior eller senior):
-att du har förvissat dig om innehållet i detta målsättningsprogram.
-att du skall följa idrottens regler.
-att du ska visa respekt för ledare, lagkamrater, motståndare, domare och funktionärer.
-att du ska vara kamratlig, rättvis, lojal och ödmjuk.
-att du som IK SÄTRAS representant ska vara ett föredöme i idrottssammanhang, skola och samhälle i övrigt.
-att du är aktsam om föreningens material och följer regler vid bussresor.
-att du fullgör de säljåtaganden åt hockeysektionen som beslutas årligen.
Vi förväntar oss av dig som förälder:
-att du ser till att dina barn/ ungdomar har skjuts till och från träningar och matcher.
-att du är positiv, hejar på och stöder. Har ett korrekt uppträdande vid arenorna mot spelare, ledare, domare,
funktionärer och övrig publik.
-att du ställer upp för laget i någon roll (tex matchfunktionär, försäljning av restaurangchansen, evenemang mm.)
och ska hjälpa oss bemanna kioskpass på Gavlerinken Arena, Nynäshallen samt sektionens egna arrangemang.
(Gäller ej hockeyskola)

Du som deltagare får följande:
ISHOCKEYSKOLA: Träningar/matcher (Tre Kronors Hockeyskola) på Gavlerinken.
DELTAGARE I SERIESPEL
Får låna träningströja, byxor samt vid match, matchtröja.
Gratis skridskoslipning.
U10/U11 lagen får låna målvaktsutrustning (magplatta, plock, klubb, benskydd), så att alla som är intresserade ska
ha möjlighet att prova på träning.
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