Policy GF Idrott Konståkning
säsongen 2020/2021

Vänligen läs igenom nedanstående information gällande avgifter och regler i GFIK
förening för säsongen 2020/2021
Mål
Föreningen skall genomsyras av en positiv atmosfär som ger barn och ungdomar
möjlighet till glädjefylld motion. Föreningen ska främja ett gott självförtroende och
god en gemenskap. Träningen skall vara utvecklande för alla och ge de åkare som
vill, möjlighet till att tävla och elitsatsa.
Medlemsavgift:
Enskild
Stödmedlem
Familjemedlem
Barn i skridskoskolan

100 kr/år
50 kr/år
300 kr/år
50 kr/termin

Stötta föreningen genom att alla i familjen blir medlemmar. Vid inbetalning skriv
namn och personnummer på ALLA.
Träningsavgifter
Skridskoskolan
Blå grupp
Gul/Orange grupp
Röd/Rosa grupp

750 kr/termin
1700 kr/termin
2700 kr/termin
3700 kr/termin

Fakturan för terminsavgiften kommer med e-post och ska vara betald innan 31/8 och
för höstterminen 31/1 2021. Erbjudande om för- och eftersäsongsträning kan
förekomma mot en extra avgift.
Nycklar/tagg till omklädningsrum och skåp
Föreningen tar 200kr i deposition för taggen, och sen lämnas 150kr tillbaka när
taggen återlämmnas.
Licens
Licens är en obligatorisk olycksfallsförsäkring från Pensum som gäller ett år från 1
augusti till 31 juli. Licens måste alla ha för att få göra test och tävla. Licensen kostar
350kr och läggs på terminsavgiften och varar ett år. GFIK anmäler åkaren till
Pensum.

Test
1 test
Rest

200 kr
100 kr

Uttagning till test görs av Alisa. Det kommer information från Alisa när åkaren ska
göra sitt första Tävlingstest. Testet kostar ingentint MEN registreringen av
testresultatet kostar 250kr.
Test som annordnas hemma av GF Idrott(hemmatest) bjuder klubben på.
Det förekommer test arrangerat av andra föreningar. Testavgiften för test hos andra
klubbar betalas in till den klubben som anordnar testet. Vanligtvis ska betalningen
ske via swish. Detta görs på plats innan åkare går på isen för att göra testet.
Tävlingar
Inbjudan skickas med e-post till berörda. Anmälan görs av förälder via e-post.
Tävlingsavgiften ska vara betald innan sista anmälningsdatum till tävlingen, annars
blir inte åkaren anmäld. Tävlingsavgiften betalas in till GF Idrott via swish (123 667
35 45) eller bankgiro 5769-4580.
Vid förhinder att tävla eller inställd tävling kan hela eller delar av tävlingsavgiften
återbetalas, läs mer om detta på hemsidan under rubriken tävling. Eventuellt boende
och resekostnader står åkaren för. Tänk på att tränare behöver skjuts.
●
●
●

C-tävling
B-tävling
A-tävling

Program/Privatlektion
1 timme

1 program 360 kr
1 program 465 kr
1 program 575 kr, 2 program 975kr

400 kr/h

Pengarna sätts in på GFIK bankgiro 5769-4580 eller swish (123 667 35 45), glöm
inte ange program och namn på åkaren.
Program görs av Alisa.
Avbokning
Vid förhinder att träna ska avbokning göras av förälder med epost till
coach.latysheva@gmail.com
Hjälptränare
Hjälptränare ska vara 10 år och ha klarat minst test fri 1 och basic 1. Undantag kan
förekomma och avgörs av Alisa.
Uppflyttning i grupperna
Kriterierna gäller för nuvarande säsong och kan komma att förändras i framtida
säsonger.
Kriterier för uppflyttning i grupperna är:
● Kunnande
● Mognad
● Skridskouppfattning

● Fungerande grupper
● När tränaren anser att vi får mest ut av åkarna

Vi utgår från ovanstående kriterier vad gäller gruppindelningarna, det är Alisa som
har sista ordet. Uppflyttningar i grupperna ska vara bra för åkarna såväl på träning
som på tävling. Gruppuppflyttning kan förekomma 2ggr/ år. Har föräldrar frågor om
gruppindelningarna får de vända sig till Alisa, då styrelsen inte kan svara på dessa
frågor.
Slipning
Skriv upp er på listan i omklädningsrummet. Skridskorna ska vara i skåpet eller i en
namnad väska i skridskorummet. Tänk på att inte låsa ert skåp. Varje åkare får 3
slipningar gratis per termin. Fler slipningar kostar 100 kr/slipning och betalas till den
som slipar.
Vid frågor kontakta sliparn på slipverkstad@gfik.se

Varje åkare får efter nedanstående uppfyllda krav ta del av rabatter
på avgifter på för- och eftersäsongsträning samt eventuellt läger.
Hyra ut skridskor till allmänheten minst 2 ggr/ säsong/åkare.
Familj med syskon i klubben står max 3ggr/ säsong.
Sälja från minst 1 katalog, tex New Body, Gutz eller Kakservice för minst
500kr/åkare totalt, (700 kr om man har fler än en åkare/familj). Det kommer att vara
två försäljningar under säsongen 20/21.
Hemmatävling som klubben har blivit tilldelad att arrangera
Hjälpa till med Skridskoskolan på fredagar eller söndagar. T. ex. i kiosken eller ta
emot och ta hand om närvarolistan.

3 av dessa 4 aktiviteter ska vara genomförda för att åkaren ska kunna ta del av
rabatter på avgifter på för- och eftersäsongsträning samt eventuellt läger.
Arrangemang och kostnader som GF Idrott även står för:
●
●
●
●
●
●
●

Avgift för Hemmatävling
Slingantävling
Sammandrag och Skånespetsen ( Ej övernattning )
Avgifter till test i Landskrona ishall
Slingauppvisning
Rabatt för-och eftersäsongsträning
En toast eller varm korv till skridskoskolans tränare och hjälptränare

För att de olika arrangemangen ska kunna
genomföras krävs att åkarnas familj hjälper till!
Sponsring
Om ni eller någon ni känner har möjlighet att sponsra föreningen, ta gärna kontakt
med styrelsen. Reklamskylt går att sätta upp i ishallen mot en kostnad. Små eller
stora bidrag är värdefulla.
Information/Frågor
●
Medlemsbrev 1 ggr/termin och läggs ut på IdrottOnline och mejlas ut
●
Föräldramöte minst 1 ggr/säsong.
●
Årsmöte
●
Information finns på hemsidan www.gfik.se
●
Utvecklingssamtal
Aktuellt träningsschema finns på hemsidan. Uppdateringar på schemat kan
förekomma inom kort varsel.
Har ni frågor under säsongen som ni vill ha svar på kontaktar ni styrelsen,
gfik.org@gmail.se eller pratar med styrelsen som ofta finns tillgänglig i ishallen.
Personliga mejl eller frågor på facebook till styrelsemedlemmarna undanbedes.
Massmedia
Reportage från GFIK i HD, lokaltidningen eller på hemsidan förekommer. Har ni
information ni vill publicera mejla gärna styrelsen. Gäller publiceringen tävlingar,
behöver pressansvarig veta vem som har tävlat, namn och ort för tävlingen, typ av
tävling, poäng och ev personbästa. Skicka gärna med en bild.
Blankett angående publicering av bild och film i massmedia, hemsida och
anslagstavlor kommer att finns i tidningsstället i omklädningsrummet. Blanketten
finns också att skriva ut på hemsidan. Målsman underskrift krävs för att fotografier
och film ska publiceras, läs mer om detta på blanketten. Blanketten lämnas ifylld i
brevlådan i omklädningsrummet.
Trivselregler
● Vi är en liten förening som vill behålla vår glada atmosfär.
●

Respektera varandra, var en god kamrat och träningskompis, behandla
andra som du själv vill bli behandlad.

●

Håll ordning i omklädningsrummet.

●

Kom i tid men gå inte på isen innan ditt pass börjar.

●

Föräldrar och anhöriga får inte vistas i omklädningsrummet eller i båset.
Föräldrar får gärna sitta på läktarna. Om åkaren behöver hjälp med
skridskorna hänvisas de till bänken utanför omklädningsrummet.

●

Var uppdaterad. Läs igenom och ta till er information som finns på hemsidan,
epost och anslagstavlor.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

