Leveres til lagleder og som igjen leverer til klubben

OPPLYSNINGS – OG INNMELDINGSSKJEMA

Spillers navn: _______________________________________________________________
Adresse: ________________________________________Postnr./sted:______________________________
Fødselsdato: ________________
Mobil: _________________________ E-post: __________________________________________________

Spilt i annen klubb? Hvilken og når: __________________________________________________________
Foresatte 1 (mottaker av brev og faktura),
Navn:_____________________________________________________________________
Adr: ___________________________________________Postnr./Poststed:____________________________
TLF.priv: __________________ Jobb: _________________ Mobil: ___________________
E-post: _____________________________________________________________________

Foresatte 2, navn: ____________________________________________________________
TLF.priv: _________________Jobb: ____________________Mobil: __________________
E-post: ____________________________________________________________________

Bilder av mitt barn kan legges ut på klubbens hjemmeside ol.: JA / NEI
HUSK! Utmelding MÅ skje skriftlig til styret i IL MANGLERUD STAR FOTBALL.
Endringer av opplysninger MÅ meldes skriftlig til klubben snarest mulig.

Oslo, den: _________________

Foresattes underskrift: ___________________________________

Gjeldende satser i Manglerud Star Fotball
Takst/avgift for 2017 er følgende:
Medlemskap, passiv (kontingent)

Kr.

300,-

Medlemskap, aktiv (kontingent)

Kr.

500,-

Treningsavgift 5-er fotball

Kr. 2.500,-

Treningsavgift 7-er/9-er fotball

Kr. 3.000,-

Treningsavgift 11-er fotball

Kr. 4.000,-

I TILLEGG TIL SATSENE OVER: BETALINGSGEBYR-SUPERINVITE/STRIPE.
Manglerud Star Fotball bruker et online betalingssystem for påmelding og betaling for alle arrangementer.
Systemet vi benytter heter Superinvite, og løsningen leveres av Ethos AS.
Medlemskap er en forutsetning for å drive aktivitet i laget og er bestemt gjennom Norges Idrettsforbunds
bestemmelser. Medlemskapet i klubben er først gyldig når kontingenten er betalt. Vi har kun enkelt
medlemskap i klubben, da det har vært noe uoversiktlig med familiemedlemskapsordningen. For deg som
ønsker rask behandling anbefales utvidet forsikring – se fotballforsikring.no (utvidet forsikring er en kostnad
som medlemmer må bekoste selv).
Treningsavgiften blir delt opp i to;
 Treningsavgift - 1. halvår (01.01 – 30.06)
 Treningsavgift - 2. halvår (01.07 – 31.12)
Medlemskap/Kontingent i MS går til:







Drift av klubben
Administrasjon, porto, telefon osv.
Klubbhus, baner ute
Påmelding serier
Bøter (trekking av lag)
Man MÅ være medlem for å være forsikret via NIF og NFF og for å få lov til å trene/spille for MS
(grunnforsikring)

OVERGANGSGEBYR (Kr. 100,-/600,-) MÅ BETALES AV SPILLER!!!





Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,Spiller under 15 år ved årets begynnelse + dommer - kr. 400,Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,Amatørspiller med kontrakt - kr. 600,-

KONTANTER LEGGES MED VED INNLEVERING AV SAMTYKKE/OVERGANGSSKJEMA.
Det er ikke vanlig og legge inn spillere i FIKS før året de fyller 13 år (Spillere blir registrert i FIKS pga.
lisens/forsikring). Alle overganger og betalinger skjer elektronisk via FIKS.
Hele overgangsgebyret/summen går til NFF (Norges Fotballforbund).
Treningsavgift i MS går til:





Drift av laget
Dommere (11-er lag)
Bøter (Ikke møtt til kamp, ikke sendt res etc.) Kun 11-er.
Man MÅ ha betalt avgift for å få spille/trene i klubben






Drakter, utstyr
Påmelding cuper
Trenere (11-er)
Treningstid inne

