Kjelsås Fotball
Postboks 13– 0411 Kjelsås
www.kjelsaas-fotball.no

Treningsavgifter 2017
På årsmøtet i Kjelsås Fotball den 13. februar ble det enstemmig vedtatt følgende treningsavgifter for 2017:
Aldersgruppe

Treningsavgift 2017

Kommentar

BARNEFOTBALL
Gutter/jenter 6 og 7 år

2 200 kr. 300 tilbake til laget

Gutter/jenter 8 og 9 år

2 700 kr. 500 tilbake til laget

Gutter/jenter 10 år

3 000 kr. 500 tilbake til laget

Gutter/jenter 11 og 12 år

3 500 kr. 500 tilbake til laget

NB! For å kunne trene (og spille kamper) i Kjelsås Fotball er det krav om at treningsavgiften betales.

Hva får du for treningsavgiftene i barnefotballen i Kjelsås?
Barnefotballen (6-12 år)
Vi har et ønske om tett oppfølging av trenere og øvrige støtteapparat i lagene i barnefotballen. Derfor har vi en ansatt med ansvar
for barnefotballen som sikrer god sportslig oppfølging. Alle årgangene i barnefotballen får 300/500- pr. spiller tilbakebetalt til
lagskontoen. Viktige andre poster som avgiften er med på å dekke er administrasjon/aktivitet (påmelding serie, utstyrsoppfølging,
lagledermøter, trenerkurs, banefordeling, lagsavgift, Elverums-turneringen, etc.), samt drift og vedlikehold av alle våre anlegg som
årgangene benytter. I år begynner også nedbetaling av lånet på undervarmeanlegget, hvilket medfører en liten oppjustering av
treningsavgiften.
Se diagram under for nærmere beskrivelse av hvilke utgifter klubben har pr. spiller i henhold til budsjett for 2017.

Avgift: 2 200,6 og 7 år

Avgift: 2 700,8 og 9 år

Avgift: 3 000,10 år

Avgift: 3 500,11 og 12 år

Vi oppfordrer alle om å betale treningsavgiften innen angitt frist på fakturaen.
Eventuelle fakturaspørsmål rettes til klubbkontoret, kontoret@kjelsaas.no

Fotball for alle – søk om støtte til treningsavgiften
Kjelsås Fotballs visjon er; ”Fotball for alle”. Det betyr at alle skal ha muligheten til å spille fotball, uavhengig av økonomisk situasjon.
Dersom du har problemer med å betale avgiften, ta kontakt med daglig leder (fotball@kjelsaas.no eller 93050444)

Sportslig hilsen,
Styret i Kjelsås Fotball 2017
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